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6.11.2009 50ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada à

Realização da Audiência

Pública “Revisão do Plano

Plurianual de Ação

Governamental - PPAG 2008-

2011”

14.11.2009 974

9.11.2009 51ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear a Sociedade

Auxiliadora Feminina - SAF - da

Igreja Presbiteriana do Brasil

Pelos 125 Anos de Sua

Fundação

13.11.2009 761

9.11.2009 11ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

14.11.2009 1025

10.11.2009 Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

12.11.2009 473

10.11.2009 25ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 3ª

12.11.2009 602



____________________________________________________________________________

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

10.11.2009 28ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

14.11.2009 1026

10.11.2009 6ª Reunião Conjunta das

Comissões de Fiscalização

Financeira e Orçamentária e de

Membros das Comissões

Permanentes - § 1º do Art. 204

do Regimento Interno - na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

14.11.2009 1028

10.11.2009 22ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

18.11.2009 1089

10.11.2009 33ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

19.11.2009 1330

10.11.2009 28ª Reunião Ordinária da Comissão

de Administração Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

20.11.2009 1442

11.11.2009 83ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

12.11.2009 594



____________________________________________________________________________

11.11.2009 102ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

13.11.2009 686

11.11.2009 84ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

14.11.2009 1003

11.11.2009 31ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

17.11.2009 1061

11.11.2009 25ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

19.11.2009 1331

11.11.2009 30ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

20.11.2009 1444

11.11.2009 19ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

20.11.2009 1447

11.11.2009 23ª Reunião Ordinária da Comissão

do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

20.11.2009 1448

11.11.2009 32ª Reunião Ordinária da Comissão 20.11.2009 1449



____________________________________________________________________________

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

11.11.2009 26ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

20.11.2009 1451

11.11.2009 29ª Reunião Ordinária da Comissão

de Saúde na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

21.11.2009 1565

11.11.2009 7ª Reunião Conjunta das

Comissões de Fiscalização

Financeira e Orçamentária e de

Membros das Comissões

Permanentes - § 1º do Art. 204

do Regimento Interno na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

21.11.2009 1567

11.11.2009 29ª Reunião Ordinária da Comissão

de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

21.11.2009 1568

11.11.2009 26ª Reunião Ordinária da Comissão

de Redação na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

21.11.2009 1569



____________________________________________________________________________

11.11.2009 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

26.11.2009 1759

12.11.2009 103ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

14.11.2009 803

12.11.2009 52ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear Dom Mauro Morelli

e o Conselho de Segurança

Alimentar e Nutricional

Sustentável de Minas Gerais -

Consea-MG - pelos 10 Anos de

Sua Criação

18.11.2009 1064

12.11.2009 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Cultura na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

20.11.2009 1453

12.11.2009 23ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

21.11.2009 1570

12.11.2009 23ª Reunião Ordinária da Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio

e Cooperativismo na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

21.11.2009 1571
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13.11.2009 53ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada à

Realização da Sessão do

Parlamento Jovem 2009

24.11.2009 1618

13.11.2009 54ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada à

Realização da Conferência

Estadual de Comunicação

28.11.2009 1990

14.11.2009 55ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada à

Realização da Conferência

Estadual de Comunicação

28.11.2009 2014

15.11.2009 56ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada à

Realização da Conferência

Estadual de Comunicação

28.11.2009 2053

16.11.2009 57ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear a Construtora

Mascarenhas Barbosa Roscoe -

MBR - pelos 75 Anos de sua

Fundação e à Entrega do Título

de Cidadão Honorário do

Estado de Minas Gerais ao Sr.

Luiz Fernando Pires, Presidente

20.11.2009 1431



____________________________________________________________________________

dessa Empresa

16.11.2009 36ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

21.11.2009 1572

16.11.2009 2ª Reunião Especial da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

21.11.2009 1573

17.11.2009 104ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

19.11.2009 1251

17.11.2009 29ª Reunião Ordinária da Comissão

de Administração Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

20.11.2009 1453

17.11.2009 85ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

21.11.2009 1523

17.11.2009 27ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

21.11.2009 1574

17.11.2009 28ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

21.11.2009 1575



____________________________________________________________________________

17.11.2009 12ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência, Tecnologia e

Informática na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

21.11.2009 1576

17.11.2009 29ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

24.11.2009 1655

17.11.2009 24ª Reunião Ordinária da Comissão

de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

25.11.2009 1674

17.11.2009 34ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

26.11.2009 1760

18.11.2009 105ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

20.11.2009 1379

18.11.2009 86ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

21.11.2009 1542

18.11.2009 31ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

24.11.2009 1658



____________________________________________________________________________

18.11.2009 30ª Reunião Ordinária da Comissão

de Saúde na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

25.11.2009 1676

18.11.2009 25ª Reunião Ordinária da Comissão

de Cultura na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

25.11.2009 1677

18.11.2009 20ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

25.11.2009 1678

18.11.2009 24ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

26.11.2009 1761

18.11.2009 30ª Reunião Ordinária da Comissão

de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

27.11.2009 1895

18.11.2009 27ª Reunião Ordinária da Comissão

de Redação na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

27.11.2009 1897

18.11.2009 33ª Reunião Ordinária da Comissão

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

27.11.2009 1898



____________________________________________________________________________

19.11.2009 106ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

21.11.2009 1513

19.11.2009 Solenidade Realizada na 106ª

Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear o Departamento

Nacional de Obras Contra as

Secas - DNOCS - pelo seu

Centenário

24.11.2009 1633

19.11.2009 58ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear a Sociedade

Musical Santa Cecília de Sabará

pelos 228 Anos de Sua

Fundação

24.11.2009 1645

19.11.2009 37ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

24.11.2009 1661

19.11.2009 38ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

25.11.2009 1679

19.11.2009 24ª Reunião Ordinária da Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio

e Cooperativismo na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

26.11.2009 1762



____________________________________________________________________________

Legislatura

19.11.2009 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Cultura na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

27.11.2009 1900

20.11.2009 59ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada à

Entrega do Título de Cidadão

Honorário do Estado de Minas

Gerais

25.11.2009 1664

23.11.2009 60ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear a Associação

Comercial, Industrial e de

Serviços de Montes Claros

pelos 60 Anos de sua Fundação

26.11.2009 1747

23.11.2009 39ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

27.11.2009 1900

24.11.2009 107ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

26.11.2009 1687

24.11.2009 1ª Reunião Especial da Comissão

Especial Sobre a Arbitragem

28.11.2009 2072

25.11.2009 108ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

27.11.2009 1828



____________________________________________________________________________

26.11.2009 109ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

28.11.2009 1940



____________________________________________________________________________
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 4 DE NOVEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 78ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/10/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

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

discursos dos Deputados Padre João, Carlin Moura, Vanderlei Miranda, Antônio Júlio,

Alencar da Silveira Jr., Domingos Sávio, Zé Maia, Adelmo Carneiro Leão, Lafayette

de Andrada, João Leite e Dalmo Ribeiro Silva; votação do requerimento; aprovação -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.827/2008; aprovação - Discussão, em 2º

turno, do Projeto de Resolução nº 3.841/2009; aprovação na forma do vencido em 1º

turno - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.968/2009; aprovação com as

Emendas nºs 1 a 10 - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.035/2009;

aprovação na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno - Declarações de

voto - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Adalclever
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Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura -
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- Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini

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

Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette

de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - 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 -
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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 Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e a votação da matéria

constante na pauta, pois não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João solicitando a

inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs 2.968 e

3.035/2009 sejam apreciados, nessa ordem, logo após o Projeto de Resolução nº

3.841/2009. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de encaminhar o

requerimento, explicando aos colegas o propósito inicial do Bloco PT-PCdoB e

PMDB, que, na verdade, era de não votar nenhum projeto, para entrarmos em um

processo de obstrução, em solidariedade e respeito aos Agentes Penitenciários.

Tenho em mãos duas portarias, que entendemos serem arbitrárias e autoritárias,

pois suspendem mais de 250 agentes efetivos. Na verdade, inicialmente, estariam

demitindo em um processo de negociação e de entendimento, que consideram ser

uma suspensão preventiva, simplesmente em razão de uma paralisação de dois dias,

justa e legítima, para reivindicar do governo conquistas como vale-transporte e vale-

refeição, que lhes foram retiradas, apesar de serem direito adquirido.
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A segunda portaria prevê a rescisão dos contratos de prestação de serviço

temporário. Isso é o maior desrespeito.

É importante prestarmos esta satisfação aos Agentes Penitenciários; porém, em

respeito aos também servidores públicos do Tribunal de Justiça, achamos por bem

votar esses projetos. Não temos dúvida de que é um consenso entre o PT-PCdoB e

PMDB não votar nenhum projeto do Governador, enquanto ele não revir a posição e o

tratamento que vêm sendo dados aos Agentes Penitenciários. Nesse sentido, esse

requerimento solicita uma inversão de pauta, a fim de nos possibilitar votar esse

projeto. Em primeiro lugar, votaremos o projeto do Deputado Dalmo, porque já está

em processo de votação. Temos disposição de votar os demais que estão em

discussão, até mesmo o projeto da URV, que beneficia os servidores da Casa.

Encaminhamos, assim, de maneira breve esse requerimento. Dessa forma,

estamos não somente em solidariedade, mas também em ação favorável aos

Agentes Penitenciários. Abominamos essa postura do governo do Estado. É

inadmissível servidores efetivos estarem suspensos, pois a greve é direito deles.

Paralisaram dois dias. Foram, aliás, muito disciplinados. Tão logo saiu a decisão da

Justiça, retomaram os postos de trabalho, só não regressaram os que estão

impedidos, os que não estão sendo acolhidos. Então, é um grande desrespeito da

Secretaria de Defesa Social a esses servidores.

Denunciamos ainda, Sr. Presidente, a irresponsabilidade da Secretaria de Defesa

Social em colocar no lugar dos servidores - pessoas já qualificadas, capacitadas para

desenvolver um trabalho árduo, difícil, delicado, que é cuidar do sistema prisional -

pessoas sem nenhuma preparação, que estão sendo admitidas por meio de currículo

e entrevista. Isso é outro ato de irresponsabilidade. Assim, a Secretaria de Defesa

Social está desencadeando várias ações irresponsáveis.

Peço, então, a atenção dos colegas Deputados para essa questão, e deixamos aqui

também a nossa disposição de, com quórum, apreciar esses projetos já

mencionados. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Carlin

Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, aproveitamos a presença dos
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servidores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG -, para que entendam o

momento gravíssimo por que passa Minas Gerais. A nossa bancada, o Bloco PMDB-

PT-PCdoB, compreende a importância de votar o adicional de desempenho desses

servidores. Na hora certa, vamos votá-lo, de preferência hoje. No entanto, queremos

deixar um recado bem claro, qual seja a nossa solidariedade com os Agentes

Penitenciários presentes aqui neste Plenário. Não queremos que o que está

ocorrendo com esses servidores vire regra geral e passe a ocorrer com todos os

servidores públicos deste Estado. A Portaria nº 73, assinada pelo Sr. Genílson

Ribeiro Zeferino, Subsecretário de Administração Prisional de Minas Gerais, é uma

verdadeira aberração. Por meio de uma portaria, suspendem-se sumariamente

servidores efetivos do Estado, simplesmente porque eles ousaram defender melhoras

de condições salariais e de trabalho.

Da mesma forma, Sr. Presidente, a Portaria nº 72, de 19/10/2009, também

assinada pelo Subsecretário Genílson Ribeiro Zeferino, demite sumariamente,

promove a rescisão dos contratos dos Agentes Penitenciários. Foram quase 600

trabalhadores demitidos ou suspensos de suas atividades em virtude de um legítimo

movimento de defesa das condições salariais e de trabalho. Essa portaria, Sr.

Presidente, rasga, joga por terra uma recente lei aprovada aqui na Assembleia

Legislativa de Minas.

Parece-me que o Subsecretário não respeita leis. A Lei nº 18.185, aprovada por

nós, determina que as infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado, nos

termos dessa lei, serão apuradas mediante sindicância a ser concluída em até 30

dias. Não se admite a suspensão sumária, não se admite a rescisão dos contratos de

trabalho. Estão rasgando a lei em Minas Gerais.

Então, em solidariedade aos Agentes Penitenciários, o ideal seria que não

votássemos nada nesta Casa enquanto a Secretaria de Defesa Social não os

respeitasse. Respeitar os Agentes Penitenciários é também respeitar o povo de

Minas Gerais, porque cada Agente aqui presente, para exercer a sua função, teve de

passar por um treinamento e um curso de especialização. Vários deles têm muitos

anos de serviços prestados ao Estado de Minas Gerais, mas hoje foram

sumariamente demitidos.
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E quem será colocado no lugar dos demitidos? Você, vizinho da Penitenciária

Nelson Hungria ou do presídio de Francisco Sá ou de Neves ou de Governador

Valadares ou de Juatuba, pergunte quem eles estão colocando dentro da

penitenciária. Qual critério está sendo utilizado para substituir essa mão de obra

especializada que foi sumariamente demitida? Quem são as pessoas que estão lá

vigiando os presos? Hoje recebi, Sr. Presidente, um “e-mail” que me estarreceu.

Disseram-me que, basta enviar um currículo por “e-mail” e ter aval de algum “amigo

do rei”, para se obter um emprego para substituir um Agente Penitenciário

devidamente habilitado. Isso coloca em risco a segurança do povo de Minas Gerais.

Então, em vez de ficar demitindo Agente Penitenciário e suspendendo o contrato de

trabalho, deve haver negociação com essa categoria. Devem sentar-se em uma

mesa, negociar e suspender imediatamente essas duas portarias, porque elas são

absolutamente inconstitucionais, ilegais e desrespeitosas. Em solidariedade aos

Agentes Penitenciários, vamos hoje votar o adicional de desempenho, mas

esperamos, senhores servidores, que vocês tenham essa compreensão e sejam

todos solidários a um movimento legítimo de defesa das melhoras das condições

salariais.

Assim, encaminhamos a inversão da pauta para que seja votado o adicional de

desempenho e atendido esse também apavorado Deputado Alencar da Silveira Jr.

Aliás, vamos até votar o seu projeto do fumo, para acabarmos com o fumo, mas o

mais importante é a solidariedade aos Agentes Penitenciários de Minas Gerais e a

sua defesa.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, em nome do Bloco PMDB-PT-

PCdoB, quero trazer também a nossa palavra de solidariedade aos companheiros

Agentes Penitenciários e dizer que fui dono de empresa por muitos anos. Como dono

de empresa, depois da primeira vez em que forneci vale-transporte e cesta básica,

nunca mais, pela lei, pude deixar de oferecê-los, porque isso tornou-se direito

adquirido. O governo do Estado não está respeitando um direito adquirido. Cortou o

vale-alimentação e o vale-transporte dos Agentes Penitenciários, como se não
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bastasse a fragilidade deles, por serem em sua maioria contratados. Dos 12 mil

Agentes Penitenciários, menos de 2 mil, pouco mais de 10%, são concursados.

Desses mais ou menos 500 Agentes punidos por essas duas portarias, 200 e poucos

são concursados e mais de 300 são contratados. E foi-lhes negado o direito à greve,

o direito de reivindicar. O PMDB não pode concordar com isso, e é por essa razão

que se une ao Bloco PT-PCdoB em defesa dos companheiros e companheiras

Agentes Penitenciários.

Quero ser breve e não vou usar todo o tempo de que disponho pelo Regimento.

Encaminho pela aprovação da inversão da pauta, solicitando aos companheiros do

Judiciário, como já foi pedido, que entendam o esforço que o Bloco está fazendo para

incluir o projeto deles na pauta de votação de hoje. Na verdade, era para não

votarmos nenhum projeto até termos um posicionamento do Secretário Maurício

Campos, que se está mostrando irredutível e insensível à causa dos Agentes

Penitenciários. Esperamos que essa posição mude, que seja dado a eles o direito

legítimo e democrático de reivindicar através da greve e que essa punição seja

retirada, porque é um arbítrio, uma agressão, um desrespeito contra os nossos

companheiros trabalhadores, homens e mulheres agentes do sistema penitenciário.

Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Antônio

Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, ouvi o

discurso dos nossos companheiros do Bloco PMDB-PT-PCdoB e tenho ficado

preocupado. Agora mesmo eu disse ao nosso Líder, Deputado Mauri Torres, que

esse gesto do Sr. Maurício Campos é um ato de irresponsabilidade. Ele foi

irresponsável ao tomar essa atitude de uma forma tão brusca. Sabemos que se

implantou uma ditadura em Minas Gerais e temos dito isso aqui quase que

diariamente. Houve a mordaça à imprensa e agora também a censura às

manifestações.

Estamos correndo um risco muito grande com essa situação, porque estamos

lidando com segurança pública. O governo do Estado está brincando com segurança

pública. Não existe em Minas Gerais uma segurança realmente efetiva, justamente
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por causa dessas atitudes que o Sr. Maurício Campos está tomando. O sistema está

falido. Se verificarmos a situação da Polícia Civil, ela está acabando no interior. Se

analisarmos a situação da Polícia Militar, veremos que também não está trabalhando.

Agora ele está mexendo com os Agentes Penitenciários, área em que há um gargalo

do governo, que é a questão das penitenciárias, dos presídios. As cadeias continuam

superlotadas, cheias de problemas. Como ele pode abdicar de uma mão de obra já

qualificada? Estão colocando qualquer pessoa lá, de qualquer forma, por indicação,

para ocupar o espaço criado pelos agentes públicos.

Mas esse até não é o maior problema, Presidente. Essa situação pode

desencadear um movimento muito maior. Estou revendo o quadro de quando a

Polícia Militar de Minas Gerais entrou em greve e houve aquele tumulto que

enfrentamos na época do governo Eduardo Azeredo. É o mesmo quadro que nos é

apresentado hoje. Havia a possibilidade de que isso acontecesse quando o governo

quis dar aumento apenas aos coronéis. A tropa mostrou-se insatisfeita. O governo

não reconheceu a insatisfação, quis levar na porrada, na força, e houve aquela greve,

inclusive com morte de nossos companheiros da Polícia Militar. Houve demissões

também, depois houve a anistia. E é o que vai acontecer.

Alerto esse governo porque, infelizmente, nem sei se o Governador Aécio Neves

sabe dessa situação. Ninguém leva essas informações, que são perigosas, ao

governo. Como pode um Secretário de Estado tomar uma decisão dessas sozinho? E

dizem que ninguém quer mexer com ele porque é o todo-poderoso, porque não pode

mexer. Ao fazer essa demissão em massa, foi um Secretário irresponsável.

Irresponsável. Ele não analisou as consequências desse ato. Imaginem esses

Agentes e os Agentes efetivos juntos começarem uma grande manifestação. Eles vão

começar e como vão acabar? O governo precisa pensar nisso. O governo tem que ter

responsabilidade em suas atitudes. Infelizmente, estamos vendo isso.

Falei ao Líder Deputado Mauri Torres sobre o quadro que vemos. Na semana

passada, a Polícia Civil parou por 24 horas. Por que ele não demitiu os Detetives e

Delegados que paralisaram suas atividades? Por quê? Pegaram os mais fracos, os

que têm contrato que não prevê nenhum direito, nenhuma garantia. Estavam

reivindicando até o direito à efetivação. Há uns problemas legais nisso,
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constitucionais, mas eles têm o direito de requerer. O governo sabe que há formas

para resolver o problema, e não é com a ditadura. Já conhecemos a ditadura na

imprensa. Agora, ditadura por meio de autoritarismo com demissão em massa já é

passar dos limites. Será que, quando a Secretaria de Educação entrar em greve, ele

vai demitir todo o mundo? Será que, se houver greve na Secretaria de Saúde, vão

demitir todo o mundo? A insatisfação do funcionalismo público é muito grande. A

insatisfação do funcionalismo está no limite da tolerância com esse governo

autoritário que se plantou em Minas Gerais. Como ele tem uma grande aprovação,

acha que pode fazer o que bem entende, até desrespeitando o direito das pessoas.

Precisamos tomar uma providência. A Assembleia precisa ter a responsabilidade de

tentar criar uma saída para essa demissão em massa dos Agentes Penitenciários por

causa de uma manifestação. Temos o direito, a obrigação e a responsabilidade,

porque isso pode tomar um rumo que não sabemos qual é.

Deputado Hely Tarqüínio, há um tempo tivemos um problema um pouco diferente.

Era uma briga da Assembleia e do governo do Estado com o Poder Judiciário. Numa

reunião sob a Presidência do Deputado Mauri Torres, o Judiciário queria fazer greve

também. Queriam fazer uma passeata porque era necessário fazer uma mudança na

Constituição. Nós cometemos um erro que precisava ser reparado. A Assembleia, por

meio do governo, insistia em não mudar. Quando se reuniram na sala do Presidente

Deputado Mauri Torres, estavam se programando para vir à Assembleia e daqui sair

em passeata até o Palácio da Liberdade. Eu alertei o próprio governo do Estado de

que, se isso acontecesse, não saberíamos dizer como seria o encerramento da

manifestação feita por Juízes de Direito do interior, que chegaram a fazer uma grande

mobilização em Betim. Mostrei que não poderíamos, em hipótese alguma, permitir

que aquilo acontecesse. Seria um problema que criaríamos para o governo do Estado

e para Minas Gerais. Sempre digo o seguinte: todo o mundo sabe como a greve

começa, mas ninguém sabe como termina. Presidente, dou esse exemplo para alertar

o governo, para alertar o Deputado Mauri Torres, para alertar o Governador Antonio

Anastasia, que é Vice-Governador, mas é o gestor da administração. Vice-

Governador, tome cuidado. Não deixe que essas atitudes irresponsáveis manchem o

bom governo de Aécio Neves. Ele fez um bom governo, mas, na parte administrativa
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do Estado, tem sido um desastre.

Estamos aprovando um adicional de desempenho com o qual não concordo. Ele

cria dificuldades para as pessoas na hora da aposentadoria, pois é isso o que vai

acontecer. Não sabemos nem dimensionar o tamanho do passivo trabalhista que

estamos criando para o Estado. Ficam criando fórmulas para aumentar o salário ou

dar uma melhor remuneração, mas essas parcelas poderiam ser incorporadas ao

salário num primeiro momento.

Então, quanto ao movimento de greve que culminou na demissão dos

companheiros Agentes Penitenciários, vejo que a Assembleia tem que ter a

responsabilidade de intermediá-lo, porque pode ser desencadeada uma grande

confusão em Minas Gerais no setor de segurança pública. Não precisa achar o

governo que os Agentes demitidos estão sozinhos nessa luta: está faltando apenas

alguém para pôr fogo. Além do mais, os Agentes que continuam trabalhando com

certeza estão solidários com aqueles que perderam o emprego. Por isso pode ser

desencadeada uma grande confusão. Então, temos que estar em alerta, temos que

estar preparados.

Portanto, Sr. Presidente, votamos favoravelmente ao requerimento do Deputado

Padre João, pela inversão da pauta, mas deixo o nosso alerta. Sei que muitos não

concordam com a minha palavra, mas não há problema: não deixarei de alertá-los

sobre o que pode acontecer em Minas Gerais, se não houver uma conciliação em

relação ao ato praticado pelo Sr. Maurício Campos, um ato irresponsável,

irresponsável, irresponsável - vou falar três vezes para que não haja dúvida.

Irresponsável porque ele não analisou as consequências do seu ato; se o tivesse

feito, tentaria uma conciliação, uma conversa. No regime democrático, não é apenas

na base da canetada, do autoritarismo que resolveremos a situação. E sabemos que

não sairá uma linha sobre esse movimento na imprensa, porque a imprensa está

amordaçada, existe censura. Mas eles estão aqui porque aqui têm voz e serão

ouvidos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Alencar

da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, gostaria de dizer que conheço
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bem esta Casa, pois há 16 anos trabalho aqui. Então, pedi aos Deputados que me

antecederam que deixassem para se manifestarem na declaração de voto e votar o

requerimento, porque eu já sabia o que aconteceria. O PDT está aqui hoje para votar

favoravelmente ao projeto. Há outros projetos em pauta, aliás um de minha autoria - a

imprensa está aqui para nos acompanhar, há muito a estamos vendo -, que diz

respeito ao antifumo em Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Portanto, os companheiros precisam saber uma coisa: o que foi feito, o que foi

jogado para a plateia cria ânimos e, por isso, agora, os companheiros do governo

farão a sua defesa. Assim, faço um apelo: que a Oposição escute; deixe vencer o

prazo, mas permaneça no Plenário para que possamos votar o projeto. Caso

contrário, Sr. Presidente, na hora em que a Situação fizer a sua manifestação,

começará um bate-boca que não levará a nada. Os companheiros das galerias

devem entender que o mais importante aqui é votar o projeto e, depois, na declaração

de voto, os Deputados fazerem as discussões. Não adianta ficarmos aqui cutucando,

cutucando, porque - e todos sabem - caldeirão também tem tampa e ninguém

aguentará. Faço esse apelo: que discutamos o projeto, os Deputados da Situação e

os da Oposição, mas que todos fiquem no Plenário para que possamos, Deputado

Carlin, votar esse projeto com mais urgência, senão iremos empurrá-lo para amanhã,

às 9 horas; de 9 horas para as 4 horas da tarde; e só ficamos assim, nessa

discussão. Faço esse apelo em nome do PDT a todos os Deputados: que ouçamos a

Situação, mas que também votemos o projeto esta noite. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, serei breve. Ouvimos tantas vezes

aqui a palavra “responsabilidade”, ou melhor, “irresponsabilidade”, o que nos remete

ao principal exercício do porquê estarmos aqui.

Temos uma responsabilidade com o povo mineiro, e eu nunca fugi à minha

responsabilidade, mesmo nos momentos muito difíceis ou quando podia ser

incompreendido. Mas tenho as minhas responsabilidades, e a categoria que aqui está

é testemunha de que não só eu, mas vários colegas, votamos uma série de

benefícios e avanços para a carreira do Agente Penitenciário. A começar pela
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carreira, que não existia. Sabemos que muito ainda tem que ser feito e temos

consciência e responsabilidade para conduzir esse processo. Entendo que isso se

conduz com diálogo, com a busca do entendimento, com o respeito. As observações

feitas aqui exigem que eu me manifeste, sob pena de ser omisso. Poderia até ficar

muito bem com alguns que estão com os ânimos mais exaltados, revoltados, mas não

ficaria bem com a minha consciência e com a minha responsabilidade se estivesse

nesta Casa, representando o povo mineiro, acompanhando cada ação, tanto de

governo como da oposição. Acima de tudo, procuro estar ao lado da verdade.

É preciso esclarecer alguns detalhes, senão a verdade ficará comprometida.

Primeiro, quando se coloca a questão de responsabilidade ou irresponsabilidade, é

preciso ponderar algumas coisas. Não faço aqui acusação a nenhum cidadão de

maneira pontual, mas houve episódios que podem ter fugido ao controle daqueles

que queriam fazer a sua livre e justa manifestação. Vi as fotos, tenho-as em meu

gabinete, assim como vários outros colegas Deputados. Até quem veio falar uma

palavra mais dura contra o governo sabe disso. Tivemos situações em que vidas

humanas, de Agentes Penitenciários e daqueles que estão sob a guarda e

responsabilidade do Estado, os presos, foram colocadas em situação de alto risco.

Temos fotos e filmes apresentando isso de forma muito clara, o que exigia uma ação

responsável para controlar a situação. Temos fotos e documentos claros, por

exemplo, da Penitenciária Nelson Hungria e de penitenciárias que foram reformadas

recentemente, com o dinheiro do povo, em situação de destruição quase total. Pior,

Sr. Presidente, com as grades já a beira de serem rompidas e, pela situação de greve

parcial, com um grupo pequeno de Agentes sem condições adequadas para se

defender e que poderia ficar sujeito à agressão dos presos, caso eles rompessem as

grades.

E se essas vidas humanas fossem tiradas, vidas de Agentes Penitenciários - nem

todos estavam do lado de fora, havia alguns lá dentro -, se eles fossem mortos, num

motim que já estava à beira de não ser controlado? E se essa situação se

descontrolasse e Minas Gerais hoje fosse cenário de um banho de sangue, com fotos

comprovando isso vistas pelo mundo inteiro mundo inteiro? Aí alguém iria achar que

era responsável, ou iriam dizer que era irresponsabilidade?
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Da mesma forma, Sr. Presidente, quem insufla, quem joga para a plateia, muitas

vezes, nessa hora, deveria fazer uma reflexão com consciência e pensar que pais de

família estão desempregados, alguns com contrato temporário, e foram insuflados a

entrar num processo de greve. Muitas vezes, os que insuflaram não terão uma

palavra de entendimento para defender, mas eu tenho. Tenho uma palavra de

entendimento e acho que só há uma possibilidade de resolver a situação: com

entendimento. No entanto, há figuras infiltradas no movimento dizendo-se defensores

dos Agentes, que querem combater covardemente o governo, com mentiras e

agressões, e acabam gerando demissão de trabalhadores sérios, numa atitude

meramente eleitoreira no processo de aproximação de eleição.

Mas existem milhares e milhares de cidadãos mineiros que esperam do governo

atitude responsável, de preservação da vida, como foi a atitude do Secretário de

Defesa Social e como tem sido a atitude do Governador.

Sr. Presidente, continuo o raciocínio, com todo o respeito ao ambiente democrático,

mas tendo coragem e responsabilidade para dizer a verdade. Quando o Governador

assumiu o governo do Estado, não havia plano de carreira para Agente.

Não havia sequer, Presidente, 10% do número de profissionais que há hoje. Houve

um crescimento, e milhares desses contratados não tinham emprego algum.

Eu mesmo recebi centenas de pessoas pedindo ajuda, dizendo que precisavam do

emprego. Eu lhes respondia que estava havendo uma seleção; e o governo, mesmo

ainda não tendo tido oportunidade de realizar concurso, estava fazendo seleção,

treinamento, e realizará concurso, como a lei manda.

Lutamos para melhorar e estruturar a carreira de Agente Penitenciário, e o governo

saiu de um número de cinco mil e poucas vagas, no sistema penitenciário, para mais

de 20 mil - um único Governador. E, obviamente, contratou milhares de Agentes

Penitenciários, gerou emprego, estruturou todo um sistema que não existia. Aí, vem

um grupo fazendo literalmente politicagem, insuflando de forma irresponsável esses

profissionais, profissionais sérios, Agentes Penitenciários sérios, contratados ou

concursados, o que gerou, em alguns lugares, uma greve que colocou em risco a vida

de seres humanos. Depois, vêm jogar para a plateia, dizer que o que aconteceu é um

absurdo, uma covardia, como se isso fosse resolver o caso daquele que perdeu o
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emprego. Meu gabinete está de portas abertas para discutir esses assuntos de forma

responsável. Mas tem gente que está gritando, que está vaiando, e que não quer

entendimento, porque aqui se encontram de forma eleitoreira, financiada por partido

ou por estrutura sindical que já está em campanha eleitoral. Quer, simplesmente,

agredir a imagem do Governador Aécio Neves, e faz isso sacrificando a carreira dos

Agentes, inviabilizando uma negociação séria, educada, respeitosa, patriótica,

democrática, como foram as negociações que geraram o plano de carreira dos

Agentes aqui aprovado, os avanços no contrato temporário, também aqui aprovados.

Nunca fugi do debate. Podem trazer pessoas encomendadas para vaiar o governo

que não fugirei. Mas pensem bem se vocês não estão sendo usados. Pensem se

quem insuflou vocês é o responsável pelo risco de perderem o emprego. E avaliem

bem se não é quem tem a coragem de falar a verdade que pode ajudá-los a negociar.

Será que alguém que agride o Governador, agride o Secretário de Estado, vai ajudá-

los a negociar alguma coisa? Ou está só jogando para a plateia e piorando a situação

de vocês? Resposta daqueles que não querem o acordo é simplesmente vaiar quem

defende o governo. Aqueles que já vieram de caso pensado para fazer um processo

meramente eleitoreiro, usando uma greve legítima para fazer política eleitoral baixa,

política eleitoreira nojenta, fazer acusação falsa, chamar de irresponsável quem

tomou atitude para salvar vidas humanas. Não fujo do debate. Temos de defender

todos os Agentes Penitenciários, que estão sob o risco de perder o emprego.

Devemos defendê-los, e estou pronto para ajudá-los. Mas não com demagogia, não

apoiando esse instrumento para agredir o governo, dizendo que ele foi irresponsável.

O governo tomou a atitude de salvar vidas e colocar um ponto final em algo que já

estava ganhando contornos de mero processo de pressão eleitoreira. Não por culpa

dos Agentes, mas por culpa daqueles partidários da Oposição radicalizada, que se

infiltraram no processo e no movimento.

Portanto, Sr. Presidente, coloco-me à disposição dos Agentes para dialogar, para

negociar de forma respeitosa, porque é assim que se resolve uma situação como

esta.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao público presente, e principalmente aos

Agentes Penitenciários, respeitando democraticamente a sua ansiedade, que o
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Deputado tem direito de se manifestar e livre arbítrio para falar o que quiser e deve

ser respeitado. Vocês podem se manifestar, desde que o Deputado possa fazer seu

pronunciamento. Respeitamos a presença de vocês, mas dentro do espírito da

ordem, da disciplina e de maneira coordenada. Portanto, para não perderem o direito

de permanecer nas galerias, fazemos essa solicitação democraticamente. Com a

palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Zé Maia.

O Deputado Zé Maia* - Sr. Presidente, a cada dia convenço-me mais de que

qualquer atividade, muito particularmente no Parlamento, não deve ser motivada nem

pelo aplauso nem pela vaia. O que deve nos motivar nas decisões aqui - às vezes,

difíceis de serem tomadas - deve ser a verdade, o bem e a honestidade. Portanto, é

nesse nível que venho para discutir esse tema extremamente delicado, importante

para Minas Gerais, para o presente e para o futuro. O Deputado Domingos Sávio

disse bem que esta Casa e o governo sempre tiveram um enorme respeito pela

atividade do Agente Penitenciário no Estado. Aprovamos várias questões atinentes a

essa atividade recente, importante e estratégica no Estado, porque tira da guarda das

penitenciárias, dos presídios, policiais civis e militares, que não foram formados para

essa atividade. O governo coloca pessoas treinadas, capacitadas, para cuidar da

segurança prisional, e os policiais, que estavam ali na rua para fazer o seu mister, o

seu dever. Essa é uma atividade extremamente séria e importante. O que o Deputado

Domingos Sávio disse, com o que temos de concordar, é que a importância e o nível

de segurança com que essa categoria tem de trabalhar a coloca como uma categoria

diferenciada, o que faz com que tenha direitos como o de manifestar e de requerer

mais direitos, mas que também impõe a ela algumas obrigações diferentes das

demais categorias. Foi essa decisão que o Tribunal mineiro tomou ao julgar a greve

ilegal. Essa é uma decisão de uma Corte de Justiça de maior relevância no Estado de

Minas Gerais. A Corte não tomou essa decisão por motivação política, partidária, por

ser contra ou a favor dessa atividade, e, sim, observando, sobretudo, a segurança. Vi

as fotografias, as filmagens, e temos de reconhecer - o Deputado Domingos Sávio

também disse isso - que a atividade de Agente Penitenciário é muito importante,

precisa ser reconhecida por nós, pela população e também pela categoria. O que

assistimos ali foi a própria categoria que não se respeitou; uma pequena parte dela,
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uma minoria, não agiu nos ditames da segurança que uma atividade como essa deve

ter. Vi as fotografias. Realmente estivemos em risco. Vidas humanas foram colocadas

em risco, pessoas foram impedidas de entrar, pessoas que queriam trabalhar foram

impedidas. Então, essa categoria que se inicia precisa ter o entendimento de que é

diferenciada. Quem não tem o perfil para trabalhar numa atividade penosa, dificílima,

desgastante como essa, é importante que não continue nessa atividade, pois ela irá

fazer mal para essa pessoa, para a sociedade e colocará vidas humanas em risco.

O Secretário tomou uma atitude difícil. Evidentemente que seria muito mais fácil

para ele anunciar aumento para a categoria, pois, para tomar uma decisão como

aquela, muitas vezes é preciso ter atitudes seguras e corajosas para se evitar um mal

maior no futuro. Penso que uma atividade como essa precisa ser altiva, forte e

respeitada. Sabemos muito bem que para se ter respeito, antes de tudo é preciso

respeitar o direito dos outros. Esse deve ser o nível da discussão entre esta Casa e

os Agentes Penitenciários, atividade da qual todos precisamos. O Estado precisa

dessa categoria. Não é qualquer um que vai para penitenciária cuidar de criminosos

perigosos. Sem dúvida nenhuma, pessoas que se dispõem a esse trabalho têm de

merecer de nós um enorme respeito, temos de ter um cuidado especial com eles, que

podem reivindicar os seus direitos, mas é uma atividade diferente. Não acho que a

greve seja o melhor caminho para atingir os seus objetivos. Para isso, é preciso ir ao

governo, a suas lideranças e a esta Casa e mostrar a importância e os riscos do seu

trabalho. Acho que esse era o caminho melhor que lhes daria mais resultados e teria

certamente de todos um respeito maior. Acho que é assim que devemos nos conduzir

em relação a todas as categorias, mas há categorias que merecem uma atenção

especial como essa. Por essa razão, o Tribunal julgou a greve ilegal pelos riscos e

pela peculiaridade dessa atividade. Não foi por outra razão. Foi dito aqui e eu quero

encerrar dizendo que há uma palavra que distingue uma relação de trabalho como

essa - responsabilidade. Responsabilidade. Nós vimos grades e está nas fotografias

que as grades foram quase arrancadas. Isso aconteceu nesse dia. Os estragos eram

recentes. Esse foi um dos detalhes. Carros foram virados com as quatro rodas para

cima. Isso não é uma atitude que se possa esperar de uma categoria como essa.

Portanto, Sr. Presidente, encerro aqui para pedir que tenhamos em relação a esse
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assunto responsabilidade. Aqui não pode ser governo, oposição, ser agente, ser

contra ou a favor. Há uma palavra que deve nortear aqui a nossa conduta:

responsabilidade. Preocupação com vidas humanas, senão todos nós seremos

cobrados cruelmente por isso. Sr. Presidente, queremos deixar claro aqui esse

posicionamento. Teremos coragem porque nenhuma vaia ou aplauso nos motivará.

Irá nos motivar a verdade e a razão daqueles que a tem. Esse é o nosso

posicionamento. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Adelmo

Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Quero iniciar fazendo minhas as palavras

iniciais do Deputado Zé Maia de que nem os aplausos nem as vaias nos devem

motivar. Por isso mesmo, se eu merecê-las, umas ou outras, quero dizer a vocês que

gostaria de dispensá-las para poder fazer aqui a minha reflexão. Quero também

parcialmente fazer minhas as palavras do Deputado Domingos Sávio, quando disse

que nós tivemos avanços importantes e significativos nesse governo. Mas quero

também fazer minhas todas as palavras do meu Líder, Deputado Padre João, de que

em função dos avanços e dos riscos que nós estamos correndo e da importância de

discutir a questão da segurança pública e de tê-la no nosso Estado de Minas Gerais é

preciso um cuidado maior do governo que está aí. Um cuidado muito maior. Deputado

Domingos Sávio, se no movimento social, se no movimento grevista existiu algum

exagero ou alguém que possa ter-se desviado das lutas pela greve legítima e justa,

não é aceitável condenar o movimento nem punir todos indistintamente. Por isso, o

Deputado Carlin Moura levantou uma questão muito importante. Nós temos aqui uma

legislação que diz como devem ser tratadas as pessoas diante de qualquer tipo de

infração. Fazer auditoria, identificar quais os responsáveis e cumprir e cobrar as

responsabilidades daqueles que devem. O governo do Estado de Minas Gerais - e

aqui não quero dirigir-me ao Secretário de Estado, porque a responsabilidade não é

de um Secretário ou de um Subsecretário, a responsabilidade é do governo do

Estado de Minas - não deveria e não poderia tratar os servidores da segurança como

estão sendo tratados neste momento. Isso não ajuda a resolver o problema. Se

quisermos resolver o problema, temos que resolvê-lo com diálogo em uma mesa
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permanente de negociação, levantando os problemas e os desafios que existem para

encontrarmos as soluções. Não será punindo os mais fracos que resolveremos a

questão, pois os mais fortes deste Estado jamais são punidos pelo governo do

Estado, mesmo que os seus erros sejam graves.

Para dar exemplo, não podemos tomar atitudes dessa natureza, autoritárias, cruéis

e que não resolvem, mas exacerbam e dificultam o processo, como a demissão e a

substituição dos funcionários por pessoas não qualificadas, preparadas e prontas

para exercerem o serviço que tantos de vocês aprenderam com sacrifício e

sofrimento. Muitos entraram dessa mesma forma, mas aprenderam o ofício, no dia a

dia, com sofrimento e as pressões do cotidiano, e agora estão preparados para

trabalhar na segurança pública, em defesa da sociedade e dos presos, pois não é

porque foram condenados que tenham de passar por qualquer situação e por todas

as dificuldades e riscos. O Agente Penitenciário tem de cuidar de nós, que estamos

fora, mas, fundamentalmente, tem de cuidar daqueles que estão dentro, para que os

seus direitos restantes sejam preservados. Eles não têm o direito à liberdade, mas os

direitos humanos restantes devem ser preservados. E quem tem a força para fazer

isso é o Agente Penitenciário. Se quisermos, sinceramente, resolver esse problema,

não podemos adotar essa atitude, que não é exemplar para a democracia, para a

segurança pública e para a solução do problema. A solução exemplar, no tempo em

que vivemos, é a do diálogo, da discussão e do debate. Se há exageros, temos de

identificar o responsável. Temos de tratar o que excedeu com a medida da justiça.

Porém, essa medida adotada é a da injustiça, da truculência e da ofensa ao Estado

Democrático de Direito. Gostaria de me colocar na condição de entender que nós, da

Assembleia Legislativa, por isso mesmo, obstruiremos, na lógica, no apelo e no grito

de que essa é a hora e o momento de ajudarmos o governo. A obstrução é para

ajudar o governo a meditar sobre essa medida e encontrar uma solução pacífica,

generosa, dialógica e democrática em favor não só de vocês, Agentes Penitenciários,

mas também dos presos, da sociedade civil e do Estado Democrático de Direito e de

Justiça.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

Lafayette de Andrada.
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O Deputado Lafayette de Andrada* - Sr. Presidente, nessa mesma linha e nesse

mesmo espírito desarmado, sem correr atrás de aplausos e sem temer vaias, pois

temos de discutir um fato concreto, gostaria de apresentar as minhas considerações.

Sr. Presidente, todos nós estamos aqui diante de um momento severo e grave, em

que, muitas vezes, as pessoas nas galerias se exaltam, fruto da emoção e do

sentimento, que é natural, mas nada disso aconteceria se não tivesse ocorrido,

anteriormente, um fato que deflagrasse isso. Houve um fato que deflagrou

consequências exageradas, ou não exageradas, justas, ou injustas. Não sei. Temos

de discutir isso, mas tudo ocorreu em consequência de um fato. Temos de saber se o

fato foi responsável ou não. Muitas vezes me pergunto o que leva um grande número

de pessoas - não todas - , ou seja, de seres humanos, que têm famílias, a agir de

forma exacerbada. Tenho para mim que elas foram conduzidas inocentemente por

uma meia dúzia de pessoas mal-intencionadas, que usaram aqueles bem-

intencionados para fazer o que em sã consciência não fariam. Tenho a convicção de

que todos os Agentes Penitenciários, que, naquele momento, pelo calor do

movimento, agiram de maneira exagerada, não teriam agido dessa forma, se não

houvesse essa deflagração, ou seja, alguém que os insuflasse. Tenho convicção de

que são pessoas serenas. Vi as fotos e as imagens, algumas das quais são

chocantes. Não adianta dizer o contrário, porque são. Não direi que foi todo o

movimento. Nem de longe foi dizer que são todos os Agentes. Mas que há imagens

chocantes, há. Eu as vi.

Quero dizer que muitas dessas imagens chocantes vêm de atores, de Agentes que,

em situação normal, não agiriam assim. Agiram, talvez levados ou insuflados. Todo

fato gera uma consequência. Isso é a lei da natureza, pois toda ação gera uma

reação. Não existe ninguém que, de maneira insubordinada, se insubordine contra

seu superior e não seja punido. Isso ocorre aqui na Assembleia Legislativa, no

Judiciário. Ocorre também com o cidadão comum e também com os Agentes

Penitenciários. Essa é uma verdade. É da democracia. Para ela existir, exige-se o

respeito, a subordinação. No Estado Democrático de Direito há uma hierarquia, é

claro. Aqui temos o Presidente da Assembleia, os Líderes. E assim ocorre em todas

as atividades. De modo que, Sr. Presidente, temos de ter muita atenção, muita
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serenidade nas críticas feitas. É óbvio que muitas pessoas não estão satisfeitas, e

não estariam com os resultados, mas temos de ter serenidade em relação ao que os

causou. Dirijo-me aqui aos Deputados da Oposição, que são valorosos, que

defendem as suas linhas de pensamento, mas é preciso que, antes de agir com calor,

com o fervor do sangue, que conheçamos bem os fatos, bem as suas origens. Como

bem disse o Deputado Adelmo, temos de ter uma solução dialogada, mas não

adianta exagerar e exarcerbar. Com força bruta não se chega a lugar nenhum. A

força bruta gera força bruta. Se, por um lado, o governo está sendo acusado de agir

com truculência, por outro, ontem ele é que acusou certas pessoas de agirem com

truculência. Então, a ação gera reação. E esse não é o melhor caminho. O melhor é o

da serenidade, discutir os fatos, as suas origens e trazer, dentro da melhor maneira

possível, a melhor solução viável para o fato em questão. Sr. Presidente, era o que

eu queria dizer. Todos aqui somos favoráveis à inversão de pauta para que votemos

logo o projeto de lei que os servidores da Justiça estão esperando há tanto tempo e

que trata de adicional para eles, que é justo e merecido. Acho que a Assembleia

Legislativa deve agir para votar as leis que vão em direção ao que é melhor para a

nossa população. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado João

Leite.

O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Tivemos uma noite aqui com

uma grande oportunidade de fazer algumas reflexões. Concordo com vários

Deputados que me antecederam, avançamos muito em relação ao sistema

penitenciário. Enquanto todos falavam, lembrava-me de alguns anos atrás. A primeira

vez que esta Assembleia, pelos menos no período em que eu e vários Deputados que

estão aqui já cumpríamos mandato, debruçou-se sobre a questão penitenciária foi em

1997. Na época tínhamos perto de 11 mil presos com a Polícia Civil e 2.300 com o

sistema prisional. Ao final daquela CPI, a Assembleia Legislativa propôs 10 novas

legislações. Uma delas era a transferência imediata dos presos que estavam com a

Polícia Civil para o sistema penitenciário. Terminou aquele governo e veio outro.

Iniciamos o governo Aécio Neves em 2003 com 15 unidades penais sob o comando,

a administração da Subsecretaria de Administração Prisional. Hoje, temos 87
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unidades. Há muito tempo não ouvíamos em Minas Gerais falar de rebelião.

Isso é interessante, porque vivemos muitos momentos graves de rebelião em Minas

Gerais, com presos tomando unidades penais e fazendo Agentes Penitenciários

reféns. Há muito tempo não ouvimos falar em Minas Gerais de uma situação como

essa. Temos de reconhecer aqui o acerto da transferência dessas unidades para a

administração prisional.

Sabemos que os presos não mudaram. Há os perigosos, e temos de reconhecer o

papel dos Agentes Penitenciários que cuidam desse sistema. São eles que estão lá

na ponta, no contato com a grade e, muitas vezes, sob uma pressão muito grande.

Eles trabalham em uma situação de pressão e o fazem muito bem, trazendo

segurança para a população de Minas Gerais.

A minha expectativa é conseguirmos transpor esse momento tão delicado, que não

é de rebelião em uma unidade penitenciária. É um momento de reivindicação dos

Agentes Penitenciários, e espero que tenhamos a oportunidade de exagerar na fala,

no diálogo e na conversa, nesse exercício do Parlamento. Há aqui os Deputados da

Oposição e os de Situação, e conseguimos conviver bem, até uma palavra mais dura

é respondida. Espero que os Agentes, nesse momento, busquem o entendimento, o

diálogo e a conversa.

Sei que muitos que estão aqui nesta noite convivem com pessoas que estão

cumprindo pena, algumas de alto risco, perigosas. Se, durante esse tempo, vocês

conseguiram tratar dessa questão, chegou o momento de, também com sabedoria,

usar de muito diálogo para reverter essa situação.

Percebi na fala de todos os Deputados, da Oposição e da Situação, essa

disposição pela busca do diálogo. Creio que temos de aproveitar cada uma das

pontes que estão colocadas pela frente. Não podemos perder nenhuma delas. Temos

de usá-las. O Deputado Padre João é uma excelente ponte? É. Também o Deputado

Adelmo Carneiro Leão, que se manifestou, o Deputado Carlin Moura, o Deputado

Antônio Júlio, que aliás já foi Presidente desta Assembleia, o Deputado Domingos

Sávio, Deputado Zé Maia e o Deputado Lafayette de Andrada podem contribuir, neste

momento.

Espero, senhores Agentes, que toda a sabedoria e todo o treinamento que
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receberam para lidar com situações de grande tensão sejam usados neste momento

para a própria carreira de vocês. Sei que nesta Casa vocês terão grande apoio para a

busca desse entendimento. Esperamos que ele aconteça e que vocês continuem

esse trabalho. Devemos, nesta Casa, reconhecer o trabalho dos Agentes

Penitenciários realizado em Minas Gerais. Este Estado, em 1997, tinha 12 mil presos

e hoje eles são 46 mil. Se continuarmos nesse crescimento, chegaremos, em 2011, a

ter 79 mil presos. A categoria de vocês é muito importante, e chegou o momento de

superarem essa grande dificuldade.

Lembro o meu tempo de jogador de futebol. Devemos colocar a bola no chão e nos

acalmar para pensar. Espero também que, nesse momento, as cabeças desta Casa

ajudem a pensar, para o bem de Minas Gerais, porque muitos que estão aqui fizeram

muito pela nossa segurança. Espero que consigamos com muita sabedoria e

tranquilidade transpor este momento. Meu encaminhamento é pela aprovação do

requerimento, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Dalmo

Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Serei muito rápido para não atrasar mais as

votações que faremos aqui. Sr. Presidente, verifica-se que, por meio da votação de

um requerimento, pudemos ouvir uma reflexão muito profunda.

É muito importante uma Casa Democrática sempre receber a população, nesta

noite os Agentes Penitenciários. Diga-se, de passagem, que todos eles já estiveram

em nossos gabinetes, através das comissões, buscando suas reivindicações. Aliás,

como foi muito bem dito aqui, nenhum Deputado deixou de dar especial atenção a

quem quer que seja. Mas um fato curioso, Sr. Presidente, é que, no momento em que

V. Exa. pede a todos que seja mantido o respeito dentro da Casa, percebi a educação

de todos que aqui se encontram. Notei o respeito pelo parlamento e pelos Deputados,

que estão aqui efetivamente buscando o entendimento, procurando selar entre

governo e Assembleia Legislativa o que há de mais sublime para cada um: o direito

de trabalhar, de prestar serviços como Agentes Penitenciários, essa difícil e árdua

função que desempenham.

Esta noite, para nós, sem dúvida alguma, é motivada pelos depoimentos de todos
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os parlamentares, muitos ansiosos, procurando efetivamente uma solução rápida,

imediata. Mas trata-se da construção de um processo e não podemos agir dessa

forma. Estamos aqui ouvindo e buscando um entendimento entre todos os

parlamentares. Aproveito para cumprimentar todos os agentes que aqui se

encontram. Puderam ouvir as palavras de cada um, mantendo, acima de tudo, o

respeito que têm ao próprio projeto da segurança pública. Nós mesmos, em tantas

oportunidades, defendemos com muita garra e muito denodo os Agentes

Penitenciários de nosso Estado. Como diz o Deputado João Leite, grande goleiro, a

bola está no chão e vamos buscar efetivamente o time, para que atendamos a todas

as reivindicações de uma forma ou de outra, iniciando a discussão junto ao Secretário

Maurício Campos e ao Vice-Governador, que tanto têm feito pela segurança do

Estado, e junto ao nosso Governador, ao Líder do Governo. Todos que estão aqui

não procuram desprezar ninguém nem fazer com que alguém fique sem seu

emprego, mas estão trabalhando para que cada um mantenha sua prerrogativa de

trabalho, direito estabelecido pela própria Constituição.

Não vamos entrar no mérito da questão, mas é importante que esta Casa dê uma

lição bonita, porque todos estão ouvindo com paciência a manifestação de cada um,

buscando principalmente o entendimento. São essas as nossas considerações.

O Sr. Presidente - 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. A Comissão de Administração Pública 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.

Discussão, em 2º 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 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. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação



____________________________________________________________________________
23

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 Resolução nº 3.841/2009 na

forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.968/2009, do Tribunal de Justiça,

que institui o Adicional de Desempenho - ADE - no âmbito do Poder Judiciário do

Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto com as Emendas nºs 1 a 5, que apresenta. A Comissão de Administração

Pública opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a 5, da Comissão de

Justiça, e com as Emendas nºs 6 a 10, que apresenta. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a 5, da Comissão

de Justiça, e com as Emendas nºs 6 a 10, da Comissão de Administração Pública.

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

votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nºs

1 a 10. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de

Lei nº 2.968/2009 com as Emendas nºs 1 a 10. À Comissão de Administração

Pública.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.035/2009, dos Deputados Alencar da

Silveira Jr. e Gilberto Abramo, que dispõe sobre a proibição de consumo de produtos

derivados do tabaco em recintos coletivos fechados e dá outras providências. A

Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

que apresenta ao vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.035/2009 na forma do

Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Declarações de Voto

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, em relação ao Projeto de Lei nº
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2.827/2008, que votamos primeiro, eu me levantei e gostaria de registrar que meu

voto é contrário à aprovação. Com todo respeito ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva

pelo empenho, meu voto é contrário.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, primeiramente, ficamos felizes em poder

votar o projeto dos servidores do Tribunal de Justiça, que prevê o ADE. É um bom

exemplo da manifestação desses servidores. Nesta declaração de voto, a coisa mais

importante que aconteceu é que estamos discutindo uma situação premente, uma

situação fundamental para Minas Gerais. Houve um espírito de compreensão dos

parlamentares sobre o legítimo movimento dos Agentes Penitenciários de Minas

Gerais. Sr. Presidente, faço uma reflexão e deixo um apelo ao governo do Estado.

Muitos dos Deputados que vieram a este microfone utilizaram o mesmo argumento do

Desembargador que deferiu a liminar que declarou a ilegalidade da greve. Diga-se de

passagem, não foi uma decisão do Pleno do Tribunal, mas uma decisão monocrática

do Desembargador que deferiu a liminar com uma agilidade digna de aplauso. É uma

pena que essa mesma agilidade não se aplique a todas as decisões necessárias

neste Estado, mas é importante reforçar, Sr. Presidente, que não podemos pretender

tapar o sol com a peneira. Não venham aqui me dizer que, em função de eventuais

abusos de um ou outros, ocorridos eventualmente na Penitenciária Nelson Hungria,

que, conforme alegação do governo, são fatos suficientes para criminalizar todo o

movimento legítimo dos Agentes Penitenciários. Para isso, a própria legislação tem

um caminho, aponta um rumo. Se houve, se ocorreu algum abuso por parte de quem

quer que seja, a legislação abre um caminho: abre-se a sindicância; aponta-se o

suspeito; dá-se o livre direito de defesa, a ampla defesa; e, ao final, uma vez

constatada alguma falta grave, algum desvio de conduta de um Agente qualquer,

individualmente essa pessoa responderá pelos seus atos. O que não podemos é, em

nome de um eventual desvio, imputar culpa a todo um movimento e impedir a livre

manifestação dos servidores públicos. Então, faço um apelo à figura do Governador

do Estado: que procure, neste momento, rever o posicionamento adotado, a conduta

adotada de suspender e demitir servidores através de portaria, sem respeito à ampla

defesa, sem o devido inquérito administrativo para apurar os fatos, porque isso não

contribui para a solução do problema. Não podemos, em pleno ano de 2009, querer
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tratar uma greve ou a mobilização dos Agentes Penitenciários da mesma forma como

aquele que governou este Estado e não deixou saudades, o ex-Governador Azeredo,

tratou a greve dos policiais militares nos idos de 1990. Aquela foi uma tragédia no

Estado de Minas Gerais por falta de habilidade, por falta de compromisso, por falta de

espírito democrático. Então, não será justo que, neste momento, apresentemos o

mesmo comportamento. Estou satisfeito com a aprovação do ADE para os servidores

do Tribunal de Justiça, mas penso que, a partir de hoje, desta noite, toda esta Casa,

todos os Deputados e Deputadas têm que fazer um amplo apelo para que volte a

negociação dos Agentes Penitenciários, porque isso é importante para a segurança

pública em Minas Gerais e é importante para restabelecer a paz e a harmonia e para

a defesa desses servidores públicos. Fica aqui, portanto, o nosso apelo, a nossa

consideração. Vamos pedir que essas duas portarias, a 72 e a 74, sejam

imediatamente revogadas. E se houver algum fato, alguma foto, algum indício grave,

que se instale a sindicância imediatamente para se apurar individualmente a

responsabilidade de cada um; que cada um responda pelos seus atos. O que não

podemos é, em Minas Gerais, criminalizar o movimento social, porque isso vai contra

os ditames do Estado Democrático de Direito, vai contra os princípios da democracia,

Sr. Presidente.

O Deputado Paulo Guedes - Também quero declarar, Sr. Presidente, o nosso voto

favorável ao projeto que institui o ADE no âmbito do Poder Judiciário do Estado de

Minas Gerais, uma importante reivindicação dos servidores da Justiça. Mas também

não poderíamos calar-nos diante desse fato que nos chocou, essas duas portarias,

essa falta de diálogo do governo do Estado com os Agentes Penitenciários. Quero

aqui, Sr. Presidente, repetir o que bem disse o colega Carlin Moura: depois de ouvir

tantos companheiros nesta Casa, esperamos que, no mínimo, o governo faça uma

reflexão. Não podemos admitir que 600 Agentes Penitenciários sejam colocados no

olho da rua, como aconteceu, por meio de duas portarias, e que o governo se negue

a permitir a ampla defesa das pessoas. Nem os mais corruptos da Nação receberam

tratamento tão severo como está fazendo o governo com os Agentes Penitenciários.

Portanto, esperamos que no mínimo o governo torne sem efeito essas duas portarias

e reabra o diálogo, para não voltarmos ao triste episódio da época do Azeredo.
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Sabemos o problema seriíssimo pelo qual passa a segurança pública no Estado de

Minas Gerais e no País como um todo, e não é dessa forma que o Governador e a

Defesa Social resolverão os problemas da segurança pública. Isso só agrava a

situação. Portanto, fica aqui a nossa indignação, o nosso protesto e o nosso apoio ao

movimento dos Agentes Penitenciários. Conte com a nossa Bancada do PT-PCdoB e

PMDB nesta Casa, firmes e fortes na defesa da abertura do diálogo junto ao governo

do Estado, para a suspensão imediata das Portarias nºs 72 e 73.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - As trabalhadoras e os trabalhadores Agentes

Penitenciários do Estado de Minas Gerais contem conosco. Lutaremos juntos porque

temos refletido que Minas quer mais do que está aí, apesar dos ganhos e dos

avanços. Eles são muito poucos diante do que podemos conquistar: o verdadeiro

Estado Democrático de Direito e de Justiça. É com a luta, a coragem e a

determinação de vocês e de todas as pessoas de bem deste Estado que poderemos

mais pela democracia, pela justiça e pelo direito. Contem conosco. Quero tratar aqui,

Sr. Presidente, do Projeto de Lei nº 3.035/2009, do nosso colega Deputado Alencar

da Silveira Jr., a chamada Lei Antifumo. Por dever de ofício, Deputados Zé Maia e

João Leite, meus colegas médicos Deputados, Deputado Doutor Viana, que está

coordenando esta Mesa, tenho que me manifestar em relação a essa proposição de

lei que aprovamos hoje, em segundo turno. Digo sinceramente que não estou

satisfeito com o inteiro conteúdo dela. A insistência do Deputado Alencar da Silveira

Jr. é justificada, para cumprir as determinações legais, para que, na Comissão de

Constituição e Justiça, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, pudesse ser considerada a sua

precisa e necessária legalidade para prosperar nesta Casa. O Deputado insistiu em

manter os fumódromos, apesar de avançar com multas. Posso dizer, com todas as

avaliações e dados que temos hoje, que me parecem muito consolidados e

consistentes, que os fumódromos são absolutamente inadequados do ponto de vista

da preservação da saúde pública e do bem-estar da população. É ruim para quem

fuma num ambiente fechado, Deputado João Leite, e é muito pior para as pessoas

que servem os que fumam nesse ambiente. Então, não há sentido votarmos leis

mantendo nelas instrumentos que continuam sendo da doença e da morte, porque o

cigarro mata milhões de pessoas no mundo inteiro e milhares de pessoas no Brasil.
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Por dever de ofício, registro aqui, Deputado Doutor Viana, os dados da Aliança de

Controle do Tabagismo, formada por profissionais de saúde, médicos, entidades que

querem que os nossos ambientes sejam ambientes seguros de vida, protetores e

promotores da vida. Queria registrar, neste momento em que foi votada essa lei, o

motivo da minha contrariedade em ainda termos que sustentar leis por uma questão

de legalidade - e se trata de uma lei federal que já está ficando velha. Temos que

mudar. Nesse sentido e com a esperança da mudança, quero dizer que o fumódromo

não pode ser recomendado numa lei, não pode ser instituído, porque não faz bem

para as pessoas. A Aliança de Controle do Tabagismo diz o seguinte: “A Lei Federal

nº 9.294, de 1996, encontra-se desatualizada e defasada e já prevê a existência dos

fumódromos.(...) É consenso científico que fumódromos não atendem à proteção da

saúde pública e ocupacional e a tendência mundial tem sido a criação de ambientes

fechados 100% livres de fumo.” A poluição tabagística ambiental é agente

carcinógeno em humanos, não havendo nível seguro de exposição. Dos cerca de

4.800 constituintes nela identificados, ao menos 250 são comprovadamente tóxicos, e

mais de 50 são comprovadamente cancerígenos, como a 2-naftilamina, cromo,

cádmio e polônio-210, que é um produto radioativo. O Brasil ratificou a Convenção

Quadro para Controle do Tabaco, Primeiro Tratado Internacional de Saúde Pública,

através do Decreto n° 5.658/2006. Uma lei municipal , estadual ou federal com

previsão de área fechada específica para se fumar não traria inovação alguma. Uma

nova lei deve ampliar a proteção à saúde das pessoas e excluir os fumódromos. O

isolamento de áreas para fumar por sistemas de ventilação não é eficaz e não há

arejamento conveniente para evitar a exposição ao tabaco. Seria de elevado custo

econômico e poucos poderiam pagar. Traria mais desequilíbrio na concorrência entre

bares e restaurantes. E, além de ser paliativo, chegaria apenas às classes

econômicas privilegiadas, imprimindo tratamento desigual à população de baixa

renda, o que é inaceitável do ponto de vista da saúde pública. Aqui há outros itens,

propostos pela Aliança de Controle ao Tabagismo, que pedirei que fiquem registrados

nos anais da Casa, para insistirmos que, embora o que o Deputado Alencar da

Silveira Jr. proponha e nós aqui votamos significa um avanço milimétrico, que já é

importante mas perigoso porque acabamos legitimando um fato que não ajuda.
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Fazemos, portanto, essas proposições para que, no futuro, avancemos tanto em nível

federal, quanto estadual e municipal, com uma legislação protetora da vida e, nesse

sentido, temos de liquidar com os ambientes fechados onde há permissão para

fumar. O ideal seria fazer isso em todo o espaço do Território Nacional, o que se daria

por conscientização, educação, liquidando o uso do tabaco em nosso país. Muito

obrigado.

O Deputado João Leite - Obrigado Deputado Doutor Viana, sempre atento ao

Regimento. Primeiramente, declaro meu voto contrário ao Projeto de Lei n° 2.827. Sei

que a pretensão do legislador foi a de adequar a legislação estadual à legislação

federal. Mas como defensor intransigente da família, declaro minha posição contrária,

o que não me foi possível fazer no momento. Gostaria que meu voto contrário

constasse da ata. Esta Casa votou, em 1999, um Projeto de nossa autoria, de nº

12.903, que tratava justamente da utilização do tabaco em repartições públicas,

hospitais, centros de lazer. E aquele projeto instituía também, o fumódromo. Até hoje,

a Assembleia Legislativa e as repartições públicas estavam, de alguma forma,

orientadas por essa legislação, votada por esta Casa. E, a partir de agora, estamos

no 2º turno, quando teremos a redação final do projeto do Deputado Alencar da

Silveira Jr. Também imagino que precisamos avançar nessa questão, pois hoje

vemos confirmados os males do tabaco. Talvez na próxima lei tenhamos condições

de avançar muito mais tanto na lei que propusemos e foi aprovada, quanto nessa lei

do Deputado Alencar da Silveira Jr., que também contém avanços. Por fim, o nosso

voto também favorável ao projeto que institui o adicional de desempenho, no âmbito

do Poder Judiciário. Recentemente presidimos a Comissão Especial de Execução

das Penas e vimos como é importante o trabalho do Tribunal de Justiça em relação

ao acompanhamento da execução das penas dos presos no sistema penitenciário, do

qual tanto falamos, com grande presença dos Agentes Penitenciários, nas galerias do

Plenário da Assembleia Legislativa, nesta noite. Então queremos votar

favoravelmente a esse projeto. Essa foi uma votação em 1º turno, ainda teremos o 2º

turno. Quero ainda, Sr. Presidente, reafirmar as falas, especialmente dos Deputados

Zé Maia e Lafayette de Andrada, e de vários Deputados em relação ao momento que

os Agentes Penitenciários estão vivendo. É importante lembrar o grande investimento
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do governo do Estado no sistema penitenciário com participação mínima do governo

federal. Hoje, os nossos Agentes Penitenciários, além de guardar os presos de

crimes estaduais, estão obrigados a guardar também os presos de crimes federais.

Contrabandos de armas, tráfico de drogas e descaminhos, todos esses crimes estão

sob a guarda dos nossos Agentes Penitenciários. Portanto temos de reconhecer o

trabalho, o investimento e o papel importante que o Governador Aécio Neves, o Prof.

Anastasia, o nosso Secretário de Defesa Social, Maurício Campos, e o Sub-

Secretário Genilson Zeferino desempenharam, e, é claro, com a presença de todos

os Agentes Penitenciários, que estão na ponta, com pressão, guardando os presos

desse sistema. Esperamos que a discussão desta noite nos ajude a ter um

entendimento sobre essa questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, quero manifestar-me favoravelmente à

aprovação do Projeto de Lei nº 2.968/2009, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,

que institui o adicional de desempenho no âmbito do Poder Judiciário do Estado de

Minas Gerais. Desde o parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária, votamos favoravelmente a essa matéria. Por fim, Sr. Presidente,

gostaria de registrar a decisão do Desembargador Brandão Teixeira, do egrégio

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em que ele cita o Ministro Eros Grau,

do Supremo Tribunal Federal. Ao julgar ilegal a greve, o Desembargador Brandão

Teixeira citou a decisão do Ministro Eros Grau, que, em julgamento anterior, na

Reclamação nº 6.568, do Estado de São Paulo, manifestou entendimento de que os

servidores em exercício nas atividades de segurança pública estão excluídos do

exercício do direito de greve. Portanto isso é um ônus dessa atividade importante,

como dissemos aqui no início. Pela relevância de seus trabalhos, os Agentes

Penitenciários têm outros instrumentos. Não é boa a estratégia do uso da força bruta.

Basta lembrar o episódio em que Gandhi promoveu a independência da Índia contra o

Império Britânico. A Índia é atualmente um dos 20 países mais desenvolvidos e

importantes do mundo, e ele promoveu a sua independência sem desferir nem sequer

uma palavra mais áspera. Portanto, creio que o diálogo é o melhor conselheiro para a

solução dessa questão.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Sr. Presidente, serei bem rápido.
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Quero somente considerar o nosso voto favorável ao Projeto de Lei nº 2.968/2009, de

que tivemos o prazer de ser relator, do TJMG. No início do ano, recebemos no

Parlamento a mensagem do Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador

Sérgio Resende, buscando desta Casa o que votamos hoje: o ADE para todos os

servidores do Poder Judiciário. Uma medida justa, uma vez que tanto o Poder

Executivo quanto o Poder Legislativo e o Ministério Público, desde o ano passado, já

tinham esse direito. Agora o Judiciário procura valorizar e incentivar o servidor do

Poder. Quero destacar nossa satisfação de encaminhar favoravelmente, como já

fizemos através de nosso parecer, quando relator de cinco emendas, garantindo até a

retroatividade e os benefícios para os aposentados. E, consequentemente, hoje

votando, em 1º turno, esse importante projeto dos incansáveis e valorosos servidores

do Poder Judiciário de nosso Estado. Sr. Presidente, gostaria de fazer uma referência

como advogado que sempre fui, militante no Sul de Minas, que acompanha, avalia e

respeita o trabalho incansável do servidor do Judiciário. São deles as decisões, os

encaminhamentos e o atendimento ao público no dia a dia, as comarcas têm cargas

invencíveis e tantos e tantos processos em andamento. Mas temos apreço pelo

servidor do Judiciário, essa figura extraordinária, prestativa, que tem, ao longo da sua

história, prestado relevantes serviços às comarcas do Estado. Através desse

instrumento, desse projeto de lei do Tribunal de Justiça, estamos dando o primeiro

passo para essa valorização, para incentivá-los pelo reconhecimento do trabalho que

vem ao longo da história sendo traçado e desenhado com muito afinco e

responsabilidade. Estou muito feliz. Através das nossas emendas como relator da

matéria, depois de várias discussões que tivemos diretamente no Tribunal de Justiça,

com idas e vindas, quero também parabenizar o próprio Tribunal de Justiça, na

pessoa de seu Presidente, Desembargador Sérgio Resende, que tanto se empenhou

na votação e no encaminhamento da sua proposta. Agora, no 1º turno, após passar

por todas as aprovações nas comissões temáticas da Casa, ele tem hoje a aprovação

no 1º turno. Sr. Presidente, faremos com que esse projeto seja votado o mais rápido

possível. Colocaremos o projeto em pauta muito brevemente para o 2º turno e,

consequentemente, para a respectiva sanção, que será a prova do reconhecimento

do incentivo a todos os servidores do Tribunal de Justiça, que têm aguardado este
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momento, tão importante para todos nós. Quero parabenizá-los e dizer que todos os

parlamentares votaram favoravelmente e votaremos também no 2º turno para garantir

os seus direitos, dando incentivo, valorizando o seu árduo trabalho na sua honrosa

função de serventuários da Justiça do nosso Estado. Muito obrigado.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, primeiramente quero

parabenizar esta Casa pelos projetos votados hoje. Quero lembrar aos amigos

Agentes Penitenciários que isso só foi o começo. Eu dizia aqui desde o início que

essa discussão toda iria jogar o quórum no chão. Tínhamos um compromisso, um

trabalho. Ao ver um projeto dessa natureza só no 1º turno, quero lembrar que o meu

projeto, que votamos agora, depois dessa luta toda que vocês viram para aprovar,

demorou tempo. Então, do 1º para o 2º turno, houve uma demora de 30 a 60 dias,

para um projeto que auxiliava o povo belo-horizontino e mineiro e que continha tudo

de bom. Quando vejo o companheiro Deputado Adelmo Carneiro Leão apresentar a

fala de grupos antitabagistas, gostaria também de expor a minha posição: também

sou contra o fumódromo, pois acredito que, quando entramos em um, saímos

fedendo. Um fumódromo prejudica a saúde e é algo desqualificado e ultrapassado,

mas tivemos de colocá-lo, com barreira física e com exaustão. Ele fica caro para ser

instalado. O meu projeto é diferente do projeto do Serra, depois dessa repercussão

toda, porque é constitucional. O projeto de Minas foi passado, por meio de uma

entidade nacional da qual sou Vice-Presidente, para 11 Estados da Federação, onde

foi aprovado. O projeto de Minas será um exemplo, ao contrário do de São Paulo. Se

o cigarro faz mal - lembrando os Agentes Penitenciários presentes -, como pode ser

liberado nas cadeias públicas? De acordo com o projeto do Serra, só se pode fumar

em ambientes abertos e em cadeias. O preso pode morrer pelo cigarro, assim como

os Agentes Penitenciários. O Serra deixou isso claro e está pouco se importando. Em

Minas, na regulamentação, está prevista a cela do fumante e do não fumante. Isso é

mais justo. Dizia o Vereador Vânio, do Serro, que nos assiste pela TV Assembleia,

criada há 11 anos para mostrar a transparência da Casa, que o projeto do Deputado

Alencar da Silveira Jr. dará liberdade a quem deseja fumar, mas somente no lugar

certo, sem atrapalhar o rapaz da mesa da direita e o da mesa da esquerda, que não

terá de tomar baforada de fumaça da outra mesa, pois a pessoa fumará em um
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ambiente aberto. A pessoa poderá fumar, por exemplo, no Mineirão, mas, lá em São

Paulo, ela não poderá fumar no Morumbi. O Serra fez algo arbitrário. Quando ele for

Presidente da República, estaremos perdidos, pois proibirá tudo. Não poderemos

nem usar gravata vermelha. Em Minas Gerais mostramos que a liberdade será

respeitada. Declaro publicamente a todo o movimento tabagista que eu e o Deputado

Gilberto Abramo somos contra o fumódromo, que não poderia sair do projeto, senão

seria inconstitucional, como ocorreu em São Paulo, onde a multa é de faz de conta. A

pessoa é multada por estar fumando, mas pode recorrer, pois a multa é

inconstitucional. Será que é isso que queremos? Não; fizemos algo adequado. Para

finalizar, Sr. Presidente, gostaria de agradecer ao Deputado Gilberto Abramo o

trabalho que realizamos, pois ele apresentou uma lei igual à do Serra, que foi

inconstitucional, e apresentei uma lei mais rigorosa, que foi também inconstitucional.

Então, tivemos que acertá-la. Esse projeto foi construído por esta Casa, pela

Comissão de Justiça e pela assessoria da Assembleia Legislativa, que é a melhor de

todas as Assembleias Legislativas do Brasil. E conheço todas. O nosso corpo de

funcionários é exemplar. Um projeto foi feito por esta Casa, pela Comissão de Justiça

e pelos seus técnicos, e, quando chegou à Comissão de Fiscalização Financeira,

recebeu o segundo substitutivo, e, na Comissão de Saúde, o terceiro. Fizemos um

projeto que é exemplo para o Brasil inteiro. Não foi nem o Deputado Alencar da

Silveira Jr., nem o Deputado Gilberto Abramo que o fizeram. É lógico que, amanhã,

as ruas estarão cheias de “outdoors”, que colocaremos, com os dizeres: “Lei antifumo

é a lei Alencar”. Pois temos de ser reconhecidos, mas foi esta Casa, por meio da

nossa iniciativa e do nosso pedido, como ocorreu na criação da TV Assembleia, com

ocorreu com a Linha Verde, que vai para o aeroporto, pois fui o primeiro a falar da

tribuna que lugar de avião era em Confins. Hoje isso é realidade. Foi a Casa que fez,

foi ela que construiu. Ela está de parabéns. Só podemos tirar o chapéu e dizer “muito

obrigado” aos Srs. Deputados. Tenho a certeza de que numa regulamentação agora

na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Governo, no governo do Estado, vamos

lembrar que em Minas temos liberdade: quem quer morrer com o cigarro continuará

morrendo, mas sem matar quem está à sua direita e à sua esquerda. Muito obrigado

a esta Casa, ao seu corpo técnico. Faço esse agradecimento em meu nome, em
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nome de todas as pessoas que querem o bem para nossos filhos, para os nossos

netos, sem o cigarro, com pouco cigarro nos ambientes abertos, fechados e naqueles

que temos de respeitar neste país. 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 28, às 9 e às 20 horas, nos termos

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

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

* - Sem revisão do orador.
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na forma do vencido em 1º turno; votação da Emenda nº 1; aprovação - Discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.115/2009; requerimento do Deputado Padre João;

aprovação do requerimento - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.466/2009; aprovação na forma do Substitutivo nº 1; declaração de voto - Questões

de ordem - Registro de presença - 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 - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes -
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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 - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo -

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

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

Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - 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 - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

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

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h15min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

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

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, o Deputado

Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, na parte final da ata, não

escutei, na lista dos oradores que encaminharam votação, o meu nome. Gostaria que

fosse feita a verificação.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Faz a leitura da parte final da ata.)

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o Projeto
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de Resolução nº 3.841/2009 e os Projetos de Lei nºs 2.827/2008, 2.968 e 3.035/2009,

apreciados na extraordinária realizada ontem, à noite.

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.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Tiago Ulisses solicitando

a inversão da pauta desta reunião de modo que os Projetos de Lei nºs 568/2007,

3.115 e 3.466/2009 sejam apreciados em primeiro lugar, nessa ordem. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 568/2007, do Deputado Fábio Avelar,

que dispõe sobre a política estadual de incentivo à pesquisa, à preparação e à

utilização de produtos fitoterápicos. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do

projeto na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1, que apresenta. Em

discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas, ocupamos a

tribuna esta manhã para discutir o projeto do Deputado Fábio Avelar, que dispõe

sobre a política estadual de incentivo à pesquisa, à preparação e à utilização de

produtos fitoterápicos. Antes de entrar nesse tema, que é da maior importância,

aproveito para falar um pouco sobre pesquisa da Polícia Civil.

Tivemos a oportunidade de visitar algumas delegacias nos últimos dias. O que está

acontecendo com a Polícia Civil virou caso de polícia. Eles não têm material para

fazer uma ocorrência, um BO dentro da delegacia. Os computadores não estão

funcionando. Não há a mínima condição de trabalho. Se o governo ou alguém tem a

intenção de acabar com a Polícia Civil deve ser um pouco mais claro. Como estão

desativando a Polícia Civil em algumas cidades, a maioria delas não conta com a sua

presença física, que é da maior importância para o setor de segurança pública.
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Devemos deixar as coisas claras para que a população acompanhe o desmanche da

Polícia Civil, que presta um grande trabalho no interior. Hoje, para se tirar a carteira

de identidade, fazer transferência de um veículo ou qualquer movimentação que

dependa da Polícia Civil, há obstáculos, pois os agentes enfrentam as maiores

dificuldades pela ausência do Estado, que não lhes possibilita condições para o

trabalho.

Nosso pronunciamento se faz em consequência da reunião de ontem à noite, em

que discutimos o ato que mandou embora vários Agentes. Alertei todos não para o

ato em si, mas para as suas consequências. Se alguns abusaram, quebraram alguma

coisa, devem ser punidos exemplarmente, pois não podemos abrir mão da

autoridade. Mas, para se manter a autoridade, não é preciso ser autoritário. O ato do

Secretário de Defesa Social foi autoritário, não analisou suas consequências. Já que

estão tão preocupados com essas mudanças, que se ocupem um pouco da Polícia

Civil. Hoje, em Pará de Minas, para se tirar qualquer xerox, qualquer documento nas

dependências da Polícia Civil, a pessoa tem de levar o papel. Se a máquina

copiadora estraga, os policiais têm de se cotizar para fazer o conserto. Se queima

uma lâmpada, eles é que fazem a troca.

Pesquisei isso, e está aqui no projeto a pesquisa e preparação que o Deputado

Fábio Avelar realizou. Não pode ser só dos produtos fitoterápicos, pois há outros

produtos que merecem uma análise para que adentremos definitivamente no

importante projeto do Deputado Fábio Avelar. Quero deixar isso claro, pois estamos

falando para ver se há reação dos órgãos de segurança pública em operar essa

mudança. Não é possível a Polícia Civil continuar dependendo de favores de pessoas

que necessitam da sua atuação. Felizmente, ainda há pessoas na Polícia Civil de

altíssima qualidade. Aproveito para prestar homenagem a todos os que trabalham na

delegacia de Pará de Minas, que, graças a Deus, desenvolvem um trabalho exemplar

e não se deixam envolver pelas dificuldades que o governo lhes impõe; continuam

batalhando para que as coisas funcionem mais ou menos, porque mais não há como.

Não existe capacidade humana para continuar trabalhando da forma que o governo

impõe, por meio da Secretaria de Defesa Social.

O projeto do Deputado Fábio Avelar trata justamente de subsidiar a atuação dos
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órgãos públicos em articulação com os Municípios. Por isso abordei as dificuldades

enfrentadas pela Polícia Civil, para não fugir do tema apresentado pelo Deputado

Fábio Avelar. Estou muito preocupado, e todos os Deputados estão recebendo essa

demanda. Quando saímos pelo interior, a primeira coisa que as famílias nos dizem e

aos nossos companheiros é que a droga está rodando solta no Município. Há

meninos de 12 anos vendendo drogas na praça, então é necessário tomar uma

providência. Ficamos sem saber o que fazer. Digo a eles que o governo está de cima,

está aumentando o policiamento, que estamos lutando e que tudo vai melhorar, mas

está é piorando. Cada dia que passa, vemos principalmente a polícia se virar de

costas para esse sério problema das drogas, principalmente do “crack”.

Isso demonstra aonde chegou esse mal que aflige toda a nossa juventude e, agora,

até os mais velhos. Falta uma ação mais firme por parte do governo no combate às

drogas. Quando querem, fazem. No carnaval do ano passado, Presidente, fizeram

uma bela campanha e prenderam vários traficantes da nossa região. Sabiam onde

estava a droga. Retiraram muita droga do caminho dos usuários, mas isso aconteceu

só no carnaval. Depois é um ou outro caso que vai sendo articulado, porque as coisas

tomaram um rumo, Sr. Presidente, fora do comum. Precisamos cobrar do governo

uma atitude mais clara de combate às drogas, mas também devemos cobrar projetos

que se referem a pesquisas, a articulação entre Municípios, porque vejo a omissão de

vários Prefeitos que acham que segurança é obrigação do Estado. Todos temos de

ter a nossa responsabilidade no tocante à segurança.

Aproveito este momento do projeto do Deputado Fábio Avelar, que é da maior

importância, que votamos nos últimos 15 dias, mas temos de pesquisar o porquê de

tanta droga hoje no interior de Minas Gerais, inclusive na zona rural. Será que a

polícia, com a sua inteligência, capacidade, com seus agentes altamente capacitados,

não consegue diminuir o tráfico de drogas? O que estamos vendo é aumentar, dia a

dia, o tráfico e o número de usuários. Lamentavelmente, até um Prefeito de uma

cidade da região metropolitana encontrou-se envolvido nesse vício terrível, que são

as drogas, principalmente o “crack”, que de craque não tem nada, deve ser um

tremendo perna de pau, porque faz mal para todo mundo.

Presidente, aproveito este momento em que votaremos o projeto importante do



____________________________________________________________________________
38

Deputado Fábio Avelar, que aguarda ansioso a votação, para não perdermos de vista

a discussão sobre segurança pública em Minas Gerais. Preocupa-me o ato do

governo, que não mostrou autoridade, mas autoritarismo na demissão daqueles

funcionários, pois se esqueceu de analisar as consequências decorrentes desse fato.

Quando aprovarmos esse projeto, veremos que terá consequências positivas na

questão da polícia. Deputado Fábio Avelar, seu projeto nos dá a oportunidade de

fazermos esta discussão sobre atuação dos órgãos públicos em articulação com os

Municípios para o desenvolvimento de ações, projetos e programas de incentivo à

pesquisa. Temos de pesquisar a questão da droga. Por que a meninada está

envolvida com tanta droga? Precisamos aproveitar o projeto do Deputado Fábio

Avelar para discutir esse assunto.

Deputado João Leite, V. Exa., que é especialista nesse meio, sempre estudioso e

conhece o assunto na prática - e não apenas na teoria, porque convive com

envolvidos com esse tipo de delito -, pode nos ajudar. Muita gente discute drogas e

outras coisas na teoria, mas na prática não sabe como funciona. Porém, V. Exa.

conhece bem o assunto tanto na teoria, já que é um estudioso, quanto na prática,

pois vivencia esse nosso problema sério.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Cumprimento-o, nobre colega

Deputado Antônio Júlio, pela sua exposição, sempre brilhante nesta Casa. De fato,

vemos que o projeto do Deputado Fábio Avelar, a quem também cumprimento, é

extremamente oportuno. A fitoterapia está sendo expandida cada vez mais. Existe um

programa do governo federal de apoio à medicina alternativa.

Cumprimentamos V. Exa., Deputado Antônio Júlio, dizendo-lhe que, de fato, o

problema da droga hoje é um câncer na nossa sociedade. Temos de dividi-lo em

duas partes: existem aqueles que são usuários e devem ser tratados, pois esse vício

grave é uma doença que prejudica o paciente, a família e a sociedade,

desestruturando-os, e que leva à morte. Milhares de jovens e adultos estão nessa

situação. Sabemos que essas pessoas têm de ser encaminhadas para tratamento.

Ainda temos o alcoolismo. Outro dia a Rede Record foi nos entrevistar sobre o caso

de um policial que estava numa casa de “shows” em Belo Horizonte, fazendo seu

próprio “show”: bebendo e fazendo arruaça. Disse o seguinte: se esse policial for
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alcoólatra, ele tem de ser afastado e tratado, porque se trata de uma doença. É

preciso fazer essa distinção. Em hipótese alguma, ele pode continuar exercendo a

sua função, mas precisa de um tratamento. Se não for esse o caso, ele tem de ser

tratado com o rigor da lei. Do mesmo modo vemos a questão da droga. Se a pessoa

for usuária, tem de ser tratada, acolhida e encaminhada. As políticas públicas existem

para isso. Mas também é preciso trabalhar a prevenção. É preciso que o jovem tenha

acesso a políticas públicas de saúde, de cultura e de lazer, para que não vá para o

tráfico. Outra questão é o traficante. Aí, a situação é grave. Trata-se de pessoas que

não são doentes, que têm consciência e usam o “crack” para se enriquecer e

praticamente levar à desgraça e à morte centenas de milhares de jovens e de famílias

da nossa sociedade.

Sobre a questão penitenciária no Brasil e em Minas, que também é gravíssima, é

preciso registrar que milhares de jovens estão nas cadeias ociosos, Deputado

Antônio Júlio, sem fazer nada. Aliás, recentemente, numa visita que fizemos a uma

cadeia em Boa Esperança, os funcionários e o Delegado nos informaram que tomam

medicamentos para aguentar o trabalho. Ora, esse medicamento também acaba

sendo uma droga. Então, temos de reverter essa situação. A nossa Comissão de

Segurança Pública tem feito esse debate, ou seja, tem refletido sobre como

reconstruir o sistema penitenciário para que haja uma ressocialização. É preciso que

os Agentes Penitenciários sejam valorizados, bem acolhidos e tenham seus direitos

garantidos para que possam realmente contribuir para a ressocialização dos

detentos. Se eles também estão sendo desrespeitados nos seus direitos, como irão

contribuir para a ressocialização dos detentos que lá estão? É papel nosso e desta

Casa contribuir para resolver, de imediato, o impasse que se criou. Não podemos

admitir que o problema da segurança pública, que é grave, seja protelado e resolvido

quando Deus quiser. Queremos que o governo do Estado e o Secretário de Defesa

Social, que, aliás, tem feito um bom trabalho, garantam, em muitos aspectos, a

segurança pública. Digo isso publicamente, aliás, para cobrar, pois, nesse caso, não

se pode permitir que essa situação continue indefinidamente. Os Agentes

Penitenciários foram demitidos ilegalmente. É preciso que haja um diálogo e que se

respeite a legislação neste país - não estamos num período de exceção nem de
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ditadura -, para que possamos resolver, de fato, essa questão. Esse é o nosso

grande desafio. Temos de trabalhar para que haja a ressocialização. Deputado

Antônio Júlio, os nossos impostos pagam por mês, para cada detento, em torno de

R$2.300,00 para que saiam de lá piores do que entraram, sem ressocialização.

Deputado Antônio Júlio, quero, mais uma vez cumprimentá-lo e dizer que todos

nós, toda a Assembleia de Minas, temos de nos comprometer com a situação dos

Agentes Penitenciários, para que ela seja resolvida de fato. Muito obrigada.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputada Maria Tereza Lara. Estamos

discutindo aqui as plantas medicinais, que é o projeto do Deputado Fábio Avelar.

Agora, abordarei definitivamente o projeto. Por que o governo do Estado não aceita

isso? Há certa hipocrisia da classe médica, que não aceita o produto fitoterápico,

mas, todos os dias, escutamos a imprensa dizer que os pesquisadores da Alemanha,

do Japão, da Ásia, da China e da Inglaterra estão na Amazônia, pesquisando plantas

e produzindo medicamentos. Várias das nossas plantas medicinais constituem a

matéria-prima de vários medicamentos, e insistimos em não utilizá-las. Por que o

governo, que precisa dar ocupação aos detentos dos presídios e principalmente das

penitenciárias, não lhes dá oportunidade de cultivar esses produtos? Essas plantas

podem ser trabalhadas até de forma artesanal, mas o governo tem de oferecer as

condições necessárias para isso.

Como disse a Deputada Maria Tereza, houve avanços. Sei o custo político que

paguei para a instalação da penitenciária de Pará de Minas. Alguns Padres da Igreja

Católica, que nem conheciam a cadeia de Pará de Minas, fizeram passeata na rua,

totalmente equivocados. Conheci a cadeia e achava que tinha de resolver o

problema. A Prefeitura e os Diretores de escolas faziam manifestação contra a

construção da penitenciária, que hoje é exemplo. Cadeia e Apac não recuperam

ninguém. Se não quiser, a pessoa não se recuperará nunca. Na penitenciária, há

condição de a pessoa melhorar o seu caminho. Lá há até escola de 2º grau, que

ajudamos a criar, e fábricas. Os presos trabalham e poderiam trabalhar nesse tipo de

plantação. Dei a ideia de os presos cultivarem não apenas plantas medicinais, mas

algumas que servissem para a preservação de matas ciliares, para a composição de

pequenas florestas e aglomerados de árvore. Seria importante dar aos presos a



____________________________________________________________________________
41

oportunidade de trabalhar, até mesmo no projeto do Deputado Fábio Avelar, que

apenas tenta regulamentar em nosso Estado o que estamos cansados de ver suceder

em âmbito internacional. Temos plantas importantes para vários tratamentos,

utilizadas por pessoas mais velhas que conhecem um pouco esse trabalho.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Primeiramente, Deputado Antônio Júlio,

quero concordar com V. Exa. quanto ao Projeto de Lei nº 568/2007, do Deputado

Fábio Avelar. É importante incentivar a pesquisa para a utilização dos produtos

fitoterapêuticos. Esperamos que, com a aprovação desse projeto, o governo invista

um pouco mais na saúde. Sabemos, por meio de dados do Tribunal de Contas do

Estado, que houve maquiagem na prestação de contas do governo, que apresentou

uma série de penduricalhos como investimento na saúde. A saúde tem de ser tratada

com seriedade. Digo isso porque aprovei projeto semelhante a esse, dando incentivo

à produção da mandioca e seus derivados, mas, até hoje, o governo não fez nada. O

projeto foi aprovado, a lei existe, mas não foi regulamentada pelo governo, pela

Secretaria de Agricultura e pelos órgãos de apoio à agricultura familiar, como a

Emater e a Epamig. Criamos as leis, e o governo fecha os olhos. Em vez de tomar

providências para que sejam cumpridas, o governo começa a desmoralizar esta

Casa.

Portanto, quero parabenizá-lo e fazer apelo para que o governo, após aprovarmos

esse projeto, invista na medicina alternativa e incentive-a, pois ela é sucesso em todo

o mundo. Como V. Exa. disse, os gringos invadiram a Amazônia e exportam, a preço

de banana, os nossos produtos, que acabam retornando para cá por um preço

absurdo. Mas não vemos o governo do Estado incentivar a medicina alternativa.

Quero, portanto, parabenizar V. Exa. e fazer essas cobranças. O senhor tocou num

ponto importante, que diz respeito à falta de apoio à Polícia Civil do Estado de Minas

Gerais.

Quero parabenizar o Secretário Gustavo Corrêa, nosso companheiro, amigo e

colega desta Casa, aqui presente, que está fazendo um belíssimo trabalho na

Secretaria de Esportes, o qual todos reconhecemos.

Voltando ao assunto que estava abordando, quero referir-me, Deputado Antônio

Júlio, ao apoio à Polícia Civil. Parece que o governo está querendo acabar com ela. A
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situação é difícil nas delegacias do interior. Falo isso porque sou da cidade de Manga,

perto da Bahia. Se analisarmos a situação das cidades localizadas na divisa do

Estado, onde deveria haver reforço policial, como, por exemplo, na Comarca de

Manga, de Montalvânia, veremos que, quando há Delegado, não há Detetive; quando

há Detetive, não há Delegado. É uma anarquia generalizada, as pessoas não têm

condições de trabalhar. Quando há Delegado, não há carro; quando há carro, não há

gasolina nem telefone. É preciso que os Delegados fiquem capengando, pedindo

favores aos Prefeitos, uma coisa horrorosa. Delegado que não reza na cartilha do

Prefeito não pode nem trabalhar hoje.

Essa é a realidade do Estado de Minas Gerais; essa é a realidade do Choque de

Gestão, tão propagandeado pelo Governador e pelo seu Vice-Governador, Anastasia,

que parece que só governa Minas aqui do Palácio; não conhece a verdadeira Minas,

que está no interior do Estado. Obrigado, Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Paulo Guedes. V. Exa. está ansioso,

Deputado Fábio Avelar, e votaremos esse projeto importante. Minas, de fato, precisa

desenvolver mais suas potencialidades. Minas possui a Funed, que tem grande

capacidade para produzir medicamentos de alta qualidade e está sendo objeto agora

de uma expansão significativa. Esse projeto poderia entrar na pauta das pesquisas da

Funed também, assim como na de outros órgãos. Vamos ter de achar uma alternativa

para diminuir o custo da saúde no nosso Estado. V. Exa. também é do interior, viaja

muito e sabe que hoje os médicos receitam, mas a pessoa perde a consulta porque

não tem dinheiro para comprar o remédio. Nem sempre todos os medicamentos são

distribuídos pelo SUS, pela prefeitura ou por quem quer que seja. Poderíamos

encontrar algumas alternativas no trabalho com as plantas medicinais, pois sabemos

que o nosso país e o nosso Estado são riquíssimos nessa área. É importante esta

discussão.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Agradeço a sua ponderação, Deputado

Antônio Júlio, com referência a esse nosso projeto, que vem sendo muito debatido

nesta Casa. Venho lutando por ele desde o meu segundo mandato e agora, graças a

Deus, com a compreensão dos nossos pares, o projeto veio a votação já em 2º turno,

para ser aprovado, tendo sido apreciado em todas as comissões em 1º turno. É uma
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satisfação muito grande, porque V. Exa. e os outros Deputados que me antecederam

já comentaram a importância desse projeto. Gostaria de dizer que o momento é muito

oportuno, porque hoje a fitoterapia vem sendo estudada e aplicada em todo o País,

com uma expectativa muito positiva. Confesso ao senhor que inicialmente esse

projeto encontrou resistência por parte de alguns grupos, mas hoje superou essa

fase; aliás, vem recebendo apoio decisivo da Escola de Medicina da UFMG, que foi

muito importante para que avançássemos em sua aprovação.

Gostaria de dizer também que, por meio de uma parceria que será feita com as

Secretarias de Saúde e Meio Ambiente, através do IEF, e a Prefeitura Municipal de

Santana do Riacho, com o seu Prefeito Agnaldo, um jovem que demonstra uma

eficiência muito grande na administração da cidade, será implantado nesse Município

o primeiro centro de referência em fitoterapia. Esse projeto será realizado em parceria

com o governo do Estado, que implantará ali um programa de pesquisa avançado

nessa atividade.

A fitoterapia, além do papel a que V. Exa. se referiu além de ser um instrumento

importante no combate às doenças e no auxílio à cura dos nossos enfermos, tem

outro papel não menos importante: pode representar uma possibilidade muito grande

de geração de emprego e renda. Aliás, quando idealizamos esse projeto, em

conversa com a Secretária Elbe Brandão, que nos apoiou e incentivou muito,

vislumbrávamos uma oportunidade grande de, na área de atuação da sua Secretaria,

utilizar a fitoterapia para possibilitar a geração de emprego e renda. Por isso quero,

desde já, agradecer o apoio que tenho recebido de todos os colegas. Na realidade

esperamos, com muita ansiedade, a aprovação desse projeto que - acredito - será um

marco no desenvolvimento da fitoterapia no Estado de Minas Gerais.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado Fábio Avelar. Quero, para orientar

quem está nos ouvindo, dizer que esse projeto tramita na Casa desde 2003.

E agora houve essa vontade política de colocá-lo em pauta. Digo, Deputado Fábio

Avelar, com a experiência das minhas andanças, que, na política e na vida pública, o

que vale mais é a vontade de fazer. Às vezes dizem que não há dinheiro. Isto não é o

mais importante, mas sim a vontade de fazer. Quero dizer-lhe que agora houve

vontade. Tenho certeza de que, se o governo tiver vontade de resolver a questão e



____________________________________________________________________________
44

fazer essa pesquisa - que seja até como experimento e alternativa -, terá todos os

instrumentos e não gastará um tostão. Basta vontade. O projeto ficou claro e bem

definido, e já temos pesquisas avançadas utilizando várias dessas plantas. Vamos

apenas dar mais um embasamento, que não é legal porque o projeto já é, mas um

embasamento científico para que os médicos tenham condições de utilizar essa

alternativa.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Deputado Antônio Júlio, gostaria de fazer

uma complementação. Na realidade, já existem hoje várias plantas com utilização

científica comprovada. A que visa o nosso projeto?

Em primeiro lugar, desenvolver e procurar disseminar essa ideia em todo o Estado

de Minas Gerais e, paralelamente, também promover um programa de pesquisa

avançada, a fim de encontrarmos novas plantas medicinais. O nosso projeto se

baseia nessas duas propostas: incentivar e motivar as pessoas a utilizarem essas

plantas que já têm sua eficiência comprovada cientificamente e, por meio de um

programa avançado de pesquisas, procurar encontrar alternativas. Essa é a base do

nosso projeto. Mais uma vez, obrigado pelo aparte.

O Deputado Antônio Júlio - Quero desejar boa sorte àqueles que farão as

pesquisas e também parabenizar o Deputado Fábio Avelar pela iniciativa do projeto.

Penso que isso aconteceu por insistência, porque, desde 2003, ele está nessa luta, o

projeto vai, volta, fazem-se propostas. Agora, o assunto chegou ao ponto final, porque

foram definidos, em vários artigos, o que V. Exa. deseja para esses produtos

medicinais alternativos. Penso que o projeto é da maior importância, pois Minas

Gerais precisa disso. Tenho dito, Deputado Doutor Ronaldo, que Minas precisa parar

de trabalhar em silêncio e acabar com essa conversa de que mineiro é acomodado e

fala baixo, pois, enquanto isso, estamos sendo engolidos por Goiás, Espírito Santo e

Mato Grosso, sem contar São Paulo, que já nos engoliu há muito tempo.

Mudando um pouco de assunto, Sr. Presidente, para dar sequencia à nossa

discussão, trago observações sobre os debates envolvendo o metrô de Belo

Horizonte. Com esses políticos que hoje estão aí na Prefeitura, sabem em que dia

teremos metrô em Belo Horizonte? Nunca. Sabem por quê? Porque eles não têm

vontade de fazer o metrô de Belo Horizonte. Falam em metrô sem terem projeto. Até
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o Prefeito disse que, uma hora, fará o metrô. Ele disse isso porque não tem vontade.

Quando o governo tem vontade, faz, como aconteceu com o Centro Administrativo,

para o qual nem planejamento foi feito direito. Agora, ficará nas mãos dos

funcionários públicos, pois qualquer movimento fará com que a cidade administrativa

seja fechada, assim como aconteceu com o Aeroporto de Confins. Não fizeram essa

análise, mas quiseram construir o Centro e conseguiram, indiferentemente do seu

custo de R$2.000.000.000,00. Para o metrô de Belo Horizonte, falta vontade e falta

dizer: “Vamos fazer”. Não há vontade. Espero que para esse projeto haja vontade e

digam: “Vamos fazer essa pesquisa, pois verba para isso nós temos”. Porém, nem

sempre as verbas são bem-aplicadas, já que há uma burocracia que não deixa o

dinheiro chegar aos pesquisadores. Em Minas, há muitas cabeças pensantes que

estão sendo exportadas, pois aqui não há incentivo para a pesquisa, principalmente

em laboratório.

O Deputado Doutor Ronaldo (em aparte)* - Deputado Antônio Júlio, gostaria de

parabenizá-lo pela fala e o Deputado Fábio Avelar pelo projeto.

Foi muito bom esses jovens terem chegado, pois gostaria de falar sobre a medicina

alternativa proibida por lei. Eu nem poderia dizer isso aqui, mas conheci essa

medicina pela internet e conheço os seu resultados, pois já os vi. Sim, em Minas

Gerais, há cabeças pensantes e inteligências exportadas até para a Nasa, nos

Estados Unidos, mas gostaria que houvesse mais compromisso com a saúde e com o

povo não só de Minas Gerais, mas também do Brasil.

Deputado Antônio Júlio, há uma terapia alternativa, para a qual sei que os meus

colegas não baterão palmas, mas que é centenária, muito conhecida pelos

fazendeiros e que era usada antes de serem descobertos os antibióticos. Trata-se da

auto-hemoterapia. Por que o Brasil não se abre para ela? Minas Gerais poderia ser o

primeiro Estado a se abrir e a pôr essas cabeças pensantes para trabalhar nesse

sentido. Não basta dizer que o CRM, a Associação Médica e a Anvisa proíbem a

terapia, pois com os meus olhos tenho visto os resultados. Eles criticam a terapia e

dizem que ela não cura, mas conheço casos de câncer que foram curados. Por que,

apesar de já ter visto, nos meus 60 anos de idade e nos meus 34 anos de medicina,

esse tratamento dar resultado, infelizmente ele é proibido? É muito fácil proibir.
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Gostaria de que as cabeças pensantes passassem a estudar isso. Posso até indicar

um livro sobre esse assunto, pelo qual me interessei. Não o utilizo, mas me interessei

por ele, pois, até no Nordeste do País, um Secretário de Saúde teve coragem de

utilizá-lo - o Fantástico mostrou isso -, e houve uma queda de 40% nos gastos com a

saúde. Guardem bem essa palavra, que está na internet para quem quiser pesquisar:

auto-hemoterapia. Trata-se de uma terapia alternativa, que realmente reduz os gastos

com a saúde. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Gostaria de participar do seu

pronunciamento e da discussão sobre o projeto de lei do Deputado Fábio Avelar.

Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar os jovens, pré-adolescentes que aqui

estão com as suas escolas, pois, com certeza, futuramente muitos serão médicos e

médicas. Esse projeto apresentado hoje é para que o Estado possa dispor sobre a

forma alternativa de tratamento. Já fazem parte da medicina, como especialidade

médica, a acupuntura e a fitoterapia, que compõem os pilares da medicina tradicional

chinesa.

Deputado Fábio Avelar, o seu projeto é interessante. Sou formado em medicina há

30 anos, já fiz o curso de acupuntura e de fitoterapia em Minas Gerais. Foi uma luta

qualificá-las como parte das especialidades médicas. Hoje, o acupunturista e o

fitoterapeuta só podem ser médicos, pois essas práticas tornaram-se uma

especialidade médica.

Até então era conhecida apenas a fitoterapia chinesa. Importávamos os produtos

chineses, que são produtos naturais e já vêm prontos. Entretanto, a biodiversidade

brasileira é uma coisa fantástica. Qualquer pessoa mais velha, qualquer pessoa que

mora no interior, sabe das capacidades terapêuticas das ervas medicinais, das

plantas brasileiras. Quem é que não sabe que um determinado tipo de chá é bom

para tratar cálculos renais cólicas renais ou dores de barriga?

Enfim, a fitoterapia brasileira é riquíssima. O que estava faltando era incentivo. Às

vezes, uma pequena indústria já comercializa um determinado produto, mas isso é

feito de forma muito limitada. O Estado tem que abraçar esse projeto, que é muito

importante e interessante. Falta dinheiro para a pesquisa. Temos as grandes

universidades do Estado, como a Unimontes, a Universidade do Estado de Minas
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Gerais, os órgãos do governo relacionados com a ciência e com a tecnologia, que

também podem investir nessa pesquisa. Houve uma época, Deputado Antônio Júlio,

em que passei 15 dias pesquisando e conversando com as pessoas que têm bancas

que vendem ervas no mercado de Montes Claros, que é muito conhecido. Foi

fascinante, foi uma experiência única na minha vida. Tomei conhecimento dos

produtos fitoterapêuticos que estavam, de forma rudimentar e artesanal, sendo

vendidos para a população. Coletamos amostras desses produtos e enviamos para a

Universidade Federal de Minas Gerais e até para a universidade do povo chinês de

Beijing. Tivemos algumas respostas.

Isso está despertando o interesse de todo o mundo. Hoje, qualquer medicamento,

como por exemplo aqueles para o coração ou para cólica, tem como base as plantas

medicinais, que são industrialmente exploradas.

Deputado Fábio Avelar, esse projeto é interessante. V. Exa. está de parabéns.

Depois que esse projeto for aprovado e sancionado pelo Governador, faço questão

de acompanhá-lo. Proponho fazermos, no início do próximo ano, um grande debate

sobre a fitoterapia mineira e brasileira, convidando autoridades de Brasília, e talvez

até da China, para conhecerem a fitoterapia brasileira. É um projeto muito importante.

Espero que esse projeto caminhe a passos largos na Casa, que seja aprovado e

sancionado pelo Governador ainda neste ano. Temos que procurar a Faculdade de

Ciência e Tecnologia, o departamento da Unimontes, da Uemg, da Universidade

Federal de Minas Gerais e as outras universidades para começarmos a desenvolver,

a quatro mãos, um programa tipicamente mineiro, um programa em que teremos

muito trabalho. Faremos classificações, experimentos científicos da fitoterapia

brasileira, um grande exemplo ao Brasil e ao mundo, mostrando a biodiversidade e os

produtos naturais que nosso país possui.

Deputado Antônio Júlio, esses produtos são os conhecidos. Quantos outros

produtos serão reconhecidos, se tivermos incentivo dos governos estadual e federal?

Agradeço ao Deputado o aparte concedido. Cumprimento o Deputado Fábio Avelar e

proponho que seja feito um ciclo de debates sobre a fitoterapia brasileira. Minas

Gerais, com certeza, sairá na frente. Parabenizo o Deputado Fábio Avelar e agradeço

ao Deputado Antônio Júlio pelo aparte.
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O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Deputado Antônio Júlio, quero apenas fazer

um esclarecimento. Não sei se entendi bem o que o Doutor Ronaldo disse, mas, com

relação à fitoterapia, ela já é uma alternativa oficializada, não é ilegal. Estamos, aliás,

recebendo o apoio da Escola de Medicina da UFMG, que abraçou essa causa e vem

realizando um excelente trabalho. E, como disse anteriormente, implantaremos o

primeiro centro de referência em fitoterapia em Minas Gerais.

Gostaria de dizer que, em 2003, quando iniciou a tramitação desse projeto, Minas

Gerais foi um dos primeiros Estados a entrar no trabalho de desenvolvimento de

atividades fitoterápicas. Hoje estamos um pouco abaixo da metade dos outros

Estados. Perdemos tempo, mas podemos recuperá-lo com a implantação desse

centro, que conta com o apoio do Estado. A fitoterapia é uma atividade legal que vem

crescendo e que, além dos benefícios que traz à saúde, é uma atividade muito

importante na geração de emprego e renda, principalmente na área de abrangência

da Secretaria Extraordinária dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus. É

uma atividade, conforme foi informado pelo Deputado Carlos Pimenta, que já tem

cadeira na Escola de Medicina.

Deputado Antônio Júlio, agradeço o aparte e cumprimento os jovens que nos estão

visitando.

O Deputado Padre João (em aparte) - Deputado Antônio Júlio, saúdo V. Exa. e o

Deputado Fábio Avelar, autor do Projeto de Lei nº 568/2007. Não poderia ficar

indiferente a este debate, uma vez que há 15 anos faço tratamento com plantas

medicinais, fitoterapia, argila e outros minerais naturais.

Quero ajudar a esclarecer a intervenção do Doutor Ronaldo. Pelo que entendi, ele

quis dizer que existe resistência contra tratamentos alternativos e cita a auto-

hemoterapia, técnica em que a pessoa tira o próprio sangue e o aplica no músculo. É

uma técnica alternativa que vem dando resultados. O sangue da própria pessoa é

aplicado em seu músculo.

A fitoterapia é legal, e há experiências em Estados com a participação do SUS. O

que falta é avançar nas pesquisas e fazer uma política pública, como é a proposta do

Deputado. Como disse o Deputado Antônio Júlio, ela é importante não só na

medicina, mas também para gerar renda e trabalho nos presídios, que tem uma
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população ociosa e que depende de medicamentos. A fitoterapia poderia ser usada

não só na saúde dos presidiários, mas também para gerar renda para eles. Ou seja,

poderia haver técnicas avançadas, porque hoje o diagnóstico segue uma linha

alternativa, seja pela íris, seja pela mão, seja por nossa própria energia.

Comunicamos o que sentimos não apenas pelo olhar ou pela fala. Esse campo

energético pode ser negativo ou positivo e existe a possibilidade de checar cada

órgão. Parabéns, Deputado Antônio Júlio, pelo debate, pelo pronunciamento.

Parabéns, Deputado Fábio Avelar, pela iniciativa. Essa é a grande saída para as

populações urbana e rural. Para garantir qualidade de vida e saúde, o caminho é a

fitoterapia. Ainda sobre o início da fala do Deputado Antônio Júlio, há um grande

desafio que são as drogas ilícitas. É um desafio para a defesa social, para as

famílias, um desafio para todos nós como homens públicos. Temos que enxergar

nessa linha do Projeto de Lei nº 568 o grande transtorno que as drogas lícitas

causam na vida das pessoas. As pessoas vão se viciando, tornam-se dependentes,

chegando a sete, oito medicamentos, e sem saber os efeitos colaterais. Ou seja, para

corrigir um problema, criam-se vários outros. Como V. Exa. disse no início, as drogas

ilícitas são um grande problema, e a origem delas não é combatida. No caso do

projeto de lei, desafio igual são as drogas lícitas, porque causam grande transtorno. A

pessoa acaba abrindo mão de uma alimentação melhor, que lhe garantiria saúde, e

até mesmo lazer, que lhe proporcionaria qualidade de vida e saúde; fica dependente

das chamadas drogas lícitas e comprometendo sua vida. Parabéns, Deputados

Antônio Júlio e Fábio Avelar.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado Padre João. Sr. Presidente, às

vezes, fazemos um pronunciamento discutindo algum projeto até para despertar nos

outros Deputados a importância de um assunto. Às vezes, votamos desconhecendo o

conteúdo. Fábio Avelar, nossa participação foi um pouco demorada, mas, pelo

menos, houve o comprometimento de vários Deputados, também do Carlos Pimenta,

que está propondo uma audiência pública para discutir um tema tão importante, após

a sanção do Governador. Tenho a certeza de que ele sancionará essa lei, porque ela

dá o mecanismo legal desse comportamento.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Estava conversando com o Deputado
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Doutor Ronaldo, e ele me esclareceu que meu entendimento foi equivocado. Ele fez

referência à auto-hemoterapia como atividade ilegal, e não fez à fitoterapia. Meu

entendimento foi equivocado. Faço esse reparo. O Deputado Doutor Ronaldo me

esclareceu logo após a minha fala.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado Fábio Avelar. Eu ia fazer esse

esclarecimento. Entendi isso também na fala do Deputado. Sr. Presidente, uma vez

que há acordo de lideranças, estamos liberados para a votação desse projeto.

Daremos esse grande passo na medicina alternativa.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, do Secretário de

Esportes e Juventude, Gustavo Corrêa, e, nas galerias, de alunos e professores do

Instituto Nilza Rocha. Agradecemos a presença e desejamos uma boa estada na

Casa do povo.

Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os

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

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 568/2007 na forma do

vencido no 1º turno com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.115/2009, do Deputado Almir

Paraca, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que

especifica. Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João solicitando o

adiamento da discussão do Projeto de Lei nº 3.115/2009. 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 3.466/2009, do Deputado Lafayette de

Andrada, que 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 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
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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 3.466/2009 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização

Financeira.

Declaração de Voto

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, prometo que serei breve, mas não podia

deixar passar a oportunidade de estar aqui agradecendo aos nossos pares a

aprovação deste projeto, que consideramos de fundamental importância para o

desenvolvimento da fitoterapia em nosso Estado. O Projeto de Lei nº 568/2007 teve

origem no desarquivamento de um projeto de lei que apresentei nesta Casa em 2003.

Ele foi amplamente debatido nesta Casa. Acredito que, daqui por diante, haverá um

novo momento da atividade fitoterápica no Estado de Minas Gerais. Como disse,

criaremos, em parceria com o governo do Estado, com a Secretaria de Meio

Ambiente, por meio do IEF, com a Emater e com a Prefeitura Municipal de Santana

do Riacho, administrada pelo Prefeito Agnaldo, que tem dado importância a essa

atividade nesse município, o primeiro centro de referência em fitoterapia. Essa

unidade terá o objetivo de divulgar essa atividade em nosso Estado, com as plantas

que já tiveram sua eficiência comprovada cientificamente. Lá também será instalado

um centro de pesquisas avançado procurando identificar novas alternativas. Graças a

Deus, este projeto foi aprovado no 2º turno. Esperamos a sanção do Governador

Aécio Neves. Ressalto o incentivo que o governo vem dando a essa atividade por

meio da Secretaria de Saúde. Também agradeço, de público, a participação da

Escola de Medicina da UFMG, que está dando o apoio necessário para o

desenvolvimento dessa atividade em nosso Estado. A aprovação desse projeto é o

marco de um importante momento que vivenciaremos daqui por diante. Além de tudo

o que foi dito no debate que precedeu a aprovação de nosso projeto, não podemos

deixar de ressaltar sua importância como instrumento eficiente de geração de

emprego e renda. Desenvolveremos essa atividade principalmente nas áreas de

abrangência da Secretaria Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do

Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas, porque nessa região temos
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condições de desenvolvê-la e ela será instrumento de geração de emprego e renda.

Por essa razão, agradeço, em primeiro lugar, à Mesa da Assembleia, por ter colocado

nosso projeto em pauta, o que possibilitou sua aprovação aqui hoje. É um projeto

antigo, mas que hoje contou com a compreensão e a aprovação de todos os nossos

pares.

Em segundo lugar, não poderíamos deixar de agradecer aos Deputados que nos

incentivaram a todo o instante, dando sequência à aprovação desse projeto, aos

estudos, às audiências públicas realizadas nesta Casa, com a participação importante

de todos os segmentos envolvidos. E agora também tivemos a proposição do

Deputado Carlos Pimenta: após essa aprovação, que façamos, nesta Casa, mais um

debate, com forma mais objetiva, visando ao planejamento, à implantação do projeto

em todas as regiões do Estado. Mais uma vez, agradeço a todos os Deputados que

me apoiaram e aprovaram este projeto. Muito obrigado.

Questões de Ordem

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, registro que se encontram em visita a

esta Casa vários companheiros, Vereadores do Norte de Minas e do Vale do Mucuri.

Registro a presença do Vereador Abelard Carlos Pimenta, Presidente da Associação

dos Vereadores da Área Mineira da Sudene - Avams -, e a Diretoria da Avams; do

Vereador Tiãozinho, do PT de Itacarambi; do Vereador Geraldo, de São João da

Ponte; do Vereador João Bosco, de Teófilo Otôni, que está acompanhado de várias

pessoas, entre as quais o Iesser Anis Lauar, Diretor da Fecomércio Minas daquela

região. Eles vieram nos trazer o seu apoio. Também eles lutam, em sua região, com

uma pauta importante que defendemos nesta Casa, que é a legalização do transporte

alternativo em Minas Gerais. É uma luta que travamos para derrubar o Decreto nº

44.035, do Governador do Estado, que proíbe o direito de ir e vir das pessoas. Esse

movimento cresce em todo o Estado de Minas Gerais. Tenho recebido a

solidariedade dos companheiros dos quatro cantos de Minas, e hoje recebemos a

visita do pessoal do Vale do Mucuri, liderados pelo Vereador João Bosco, que me

relatou que mais de 80 cidades daquela região estão sendo penalizadas por esse

decreto. A atuação do DER lá é vergonhosa, porque deixou de cumprir sua função,

que é fiscalizar as estradas, tapar os buracos, tirar os animais das estradas. A função
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do DER, agora, é só multar, é a indústria da multa contra os taxistas, contra o

transporte alternativo. O Governador ainda não acordou para um tema muito

importante: são milhares e milhares de famílias que sobrevivem de seus táxis, um

transporte importante, que conta com a aprovação da população. É um transporte

barato e que resolve o problema, pois deixa a pessoa em casa, a leva ao hospital, ao

INSS, a banco, etc. É por isso que o Governador e o Diretor do DER têm de ter

sensibilidade. As coisas mudaram. Acorda gente! Está na hora de governar para

todos, e não apenas fazer ações e governar para um grupinho e priorizar meia dúzia

de donos de empresas de ônibus. As empresas de ônibus é que têm de se

modernizar e se adequar à realidade da população. É nisso que Minas Gerais precisa

avançar para sair desse marasmo. Mas a própria população tem se organizado e

tomado suas iniciativas, como, por exemplo, a criação do transporte alternativo dos

taxistas, ideia magnífica. Não faz sentido, Sr. Presidente, haver táxi em Chapada

Gaúcha, em Minas Nova ou em qualquer cidade dos Vales do Jequitinhonha e do

Mucuri, do Norte de Minas, se não for para a pessoa ir a Teófilo Otôni, a Montes

Claros. Ninguém pega táxi em cidade pequena para ir de um bairro para outro,

porque a cidade é pequena e a gente vai a pé mesmo. Táxi em cidade pequena é

para fazer transporte de uma cidade para outra, sempre foi assim. Agora, desde

2005, o Governador Aécio Neves baixou o Decreto nº 44.035, inconstitucional, sem

sentido, que está na contramão da história e tem de ser derrubado. Muito obrigado,

Sr. Presidente.

O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Sejam muito bem-vindos a esta

Casa, Vereadores do Mucuri, do Jequitinhonha e de Valadares. Sr. Presidente, vou

declarar o meu voto, mas, antes, farei alguns acertos em relação a algumas

questões. Dificilmente, encontraremos um governo como o do Governador Aécio

Neves e do Prof. Anastasia, que tem investido tanto em segurança pública. Já foram

investidos em segurança pública em torno de R$5.000.000.000,00. Cada vez que

votamos os orçamentos, vemos o crescimento do investimento em segurança pública.

Nunca as nossas polícias estiveram tão bem-equipadas como agora. Nunca tivemos

tanta construção de unidades penais como houve neste governo. Como disse na

reunião extraordinária de ontem à noite, partimos de 15 para 87 unidades penais.
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Nunca tivemos uma Polícia Civil tão liberada para o trabalho de rua e retirada da

guarda de presos. Nunca foi possível tanta recuperação dos internos que estão no

sistema prisional. Isso tudo porque, agora, a Secretaria de Administração Prisional

assumiu praticamente a guarda de todos os presos no Estado de Minas Gerais.

Também ocorreram vários concursos, várias seleções de policiais na Polícia Militar de

Minas Gerais. A verdade absoluta é que se investiu muito nessa área. O governo

assumiu responsabilidades que nem são suas, mas do governo federal, do sistema

federal, que realiza a guarda de presos que cometeram crimes federais. Portanto, Sr.

Presidente, Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembleia, não podemos aceitar

que este não é um Estado planejado. O Prof. Anastasia, com a sua sabedoria,

planejou este Estado. A Assembleia Legislativa o acompanha, com instrumentos e

marcos legais, como a revisão do PPAG, que ocorre agora, em reuniões nas regiões

do Estado. Sr. Presidente, o Governador Aécio Neves, o Prof. Anastasia e o

Secretário Fuad são insensíveis? Um governo que está levando ligação asfáltica a

230 Municípios mineiros, que jamais foram ligados? Trata-se de um esforço histórico.

Temos de fazer justiça ao Governador Aécio Neves, ao Prof. Anastasia e ao

Secretário Fuad Noman, que têm ido às inaugurações do Proacesso, projeto que

liberta a população mineira de ficar ilhada nos tempos de chuva. Como médico, o

Doutor Viana conhece muito bem a situação: pessoas enfermas são carregadas em

maca, nos ombros. Hoje essas populações têm dignidade, dada pelo governo não

apenas do meu partido, o PSDB, mas também de toda a base de apoio nesta Casa.

O governo tem sensibilidade, está atento, criou a Secretaria Extraordinária para o

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas. Esta

Casa votou a criação da Copasa para o Jequitinhonha e o Norte de Minas,

alcançando as famílias mais carentes do Estado. Não poderia ficar calado diante de

algumas coisas que foram ditas. Quero, nesta manhã, nesta Casa, repor a verdade e

fazer justiça ao Governador do Estado, ao Vice-Governador e ao Secretário de

Obras. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Gostaria de cumprimentar o Deputado Fábio Avelar

pela votação do projeto. Esperamos poder apressá-lo e votá-lo em 2º turno, para que

seja sancionado este ano. Fico muito satisfeito em votar esse projeto, que incentiva a
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fitoterapia mineira, e em ajudar o Deputado, de acordo com o que conhecemos e

propomos. Sr. Presidente, também gostaria de chamar a atenção para um fato

ocorrido ontem, quando Agentes Penitenciários estiveram nesta Casa,

democraticamente apresentando suas reivindicações e expondo sérios problemas.

Queria tirar duas conclusões. Em primeiro lugar, o trabalho do Agente Penitenciário é

um dos mais desgastantes, estressantes, tensos. A grande maioria das cadeias e dos

presídios do Estado e do País - Minas melhorou muito com o Governador Aécio, com

a construção de presídios e cadeias - é uma panela de pressão. É muito grande o

número de presidiários e detentos. Numa cela onde cabem 5 ou 6 pessoas, há 30,

fazendo até rodízio para dormirem. E quem toma conta de tudo isso é o Agente

Penitenciário, uma pessoa que tem de estar extremamente preparada para isso, com

domínio de seus sentimentos e de suas emoções. Esse fato foi lamentável. O

governo do Estado tem, neste momento, de ter tranquilidade - o Governador Aécio

Neves tem essa tranquilidade -, para encarar o fato e tirar conclusões e exemplos. As

pessoas envolvidas, muitas até mesmo sem querer, têm de ter abertura para

apresentar sua defesa, sua alegação. O governo tem de ser sensível, tem de ouvir

essas pessoas, para não cometer nenhum tipo de injustiça contra elas, levando em

consideração também o momento tenso e tudo mais. Eu gostaria de relembrar os

idos de 1997, quando houve a greve da Polícia Militar, que foi extremamente

traumática. Militares morreram naquele confronto, o que chocou a sociedade mineira.

A partir desse fato, muitas decisões foram tomadas, muitos cursos foram

redirecionados. O acontecido de anteontem também tem de servir de exemplo. O

governo do Estado está certo quando toma uma atitude drástica para manter a

autoridade. Não é possível que pessoas se infiltrem no movimento, que se

aproveitem politicamente dele para jogar a culpa num governo que quer acertar, que

está investindo na área, como é o caso do governo Aécio Neves. O Fundo Nacional

de Segurança Pública, meu caro Viana, não tem investido praticamente nada em

Minas Gerais. Jogam todos os recursos em São Paulo e no Rio de Janeiro, e Minas

Gerais, muitas vezes, tem de contar com recursos próprios. Como se diz na gíria, o

governo está fazendo das tripas coração para trazer tranquilidade e segurança ao

nosso povo. O governo precisa analisar caso a caso, mas não pode abrir mão de sua
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autoridade nem tolerar a infiltração de baderneiros, de pessoas que não têm

compromisso com a segurança do nosso povo, que querem apenas aproveitar o

momento político. Estamos vendo que, a partir de agora, muitos aproveitadores vão

mostrar a sua cara. É um governo que ficou sete anos sem nenhum tipo de denúncia,

trabalhando com dignidade, com muita responsabilidade para com o nosso povo. Ao

final do seu segundo mandato, se fizerem uma pesquisa sobre o governo Aécio

Neves, com certeza absoluta ela não registrará menos que 80% de aprovação do

povo mineiro, e, para a nossa região, tem sido fundamental no combate às

desigualdades, na construção de estradas, na telefonia celular, no apoio aos

hospitais, à saúde pública. É um governo limpo, que tem competência. Ouvi agora

várias manifestações e acusações contra o Governador Aécio Neves, porque o povo

brasileiro e mineiro sabe que, se tiver oportunidade de apresentar seu nome para a

Presidência do Brasil, ele será o próximo Presidente da República. Espero que o

PSDB tenha juízo de analisar tudo isso, porque é o único governo que tem condição

de mostrar que é realizador e que pode transformar o Brasil, como tem transformado

Minas Gerais. Esta Casa é um espaço democrático, é a casa do povo. Vamos

receber quantas categorias aqui comparecerem, mas não podemos aceitar que

utilizem o Plenário da Assembleia Legislativa para aproveitamento político, para fazer

alguma insurreição, algum movimento contra esse governo que tem se comportado

com lisura, com honestidade e respeito ao povo mineiro e brasileiro.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, mais uma vez aproveitamos a

TV Assembleia, que criamos há 14 anos, para dizer que, no dia 30 de novembro,

vamos fazer uma grande festa, porque estamos esperando o Ministro Hélio Costa

autorizar a implantação do canal aberto. Estou falando isso, Sr. Presidente, porque

hoje a perspectiva é muito grande. O Ministro Hélio Costa esteve aqui, prometeu o

canal aberto para a Assembleia Legislativa, falou que ia fazer, assinou, mas isso não

saiu do papel. Já passou da hora de esta Casa ter canal aberto. Há quatro Estados

que possuem tevê aberta, e o Ministro não nasceu em nenhum deles. Sei que o

Ministro Hélio Costa sente carinho por Minas Gerais, e também sei que essa situação

não ocorre por causa dele, mas em razão das intransigências daquele Ministério.

Contudo, está na hora de ele bater a mão na mesa e dizer: “Temos de atender a
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Minas Gerais. Temos de atender à Assembleia Legislativa, porque já passou da hora.

Estive em uma sessão solene, prometi, fiz o compromisso, assinei, e até agora nada”.

Aproveito para dizer isso porque agora, na porta da Assembleia, um amigo Vereador

de Belo Horizonte - e V. Exa. falou hoje sobre os Vereadores -, cobrou-me essa

transmissão por canal aberto. Muitas pessoas querem acompanhar o trabalho desta

Casa na sua residência, mas a grande maioria ainda não possui tevê a cabo, ainda

não consegue pagar a taxa mínima de R$60,00 por mês, que para a população

carente, para uma população pobre - vamos dizer no popular, Sr. Presidente - é muito

dinheiro. Isso representa 10%, ou 15%, ou 20% do salário, e a pessoa não consegue

pagá-lo. Está na hora de a transmissão desta Casa chegar a cada residência mais

humilde desta nossa cidade, e só conseguiremos isso com a tevê aberta. Aproveito,

Sr. Presidente, para agradecer, mais uma vez, a todos os Deputados e à assessoria

desta Casa o projeto antifumo em Minas Gerais. Tenho certeza de que, na próxima

semana, ele estará chegando ao Palácio da Liberdade, independentemente de

questões políticas como as que acontecem hoje com um candidato a Presidência da

República, que, no seu Estado, elaborou uma lei inconstitucional e sem condições de

ser aplicada. O Governador Aécio Neves sancionará essa lei. Tivemos a

oportunidade de participar, nesta manhã, de dois programas de jornalismo de

televisão e de programas em todas as emissoras de rádio. Queremos agradecer à

imprensa. A lei é um sucesso a partir do momento em que a imprensa faz a sua

divulgação. Gravaremos agora mais um programa para uma equipe de televisão. Sr.

Presidente, deve haver ainda a implantação e a cobrança para quem acende um

cigarro. Essa pessoa e também a que deixa que o cigarro seja aceso devem ser

multadas. Essa lei beneficiará a saúde do povo mineiro, da gente de Minas Gerais,

que não aguenta mais a fumaça incomodando-a em um restaurante. Teremos

condições de evitar isso. Estão de parabéns esta Casa, os Deputados e toda a

imprensa, que nos ajudará muito na divulgação de uma lei que cuidará da saúde dos

mineiros. Tenho certeza de que o governo terá o maior carinho na sua

regulamentação. Parabéns a todos e muito obrigado, Sr. Presidente.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, de Vereadores
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do Norte de Minas e do Vale do Mucuri e do Vereador Glêdston Araújo, de

Governador Valadares.

A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos

trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.439, 3.553 e 3.595/2009, uma vez que

permaneceram em ordem do dia por 6 reuniões.

A Presidência informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada

ao Projeto de Lei nº 3.439/2009 uma emenda do Governador do Estado, que recebeu

o número 1, e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha a

emenda com o projeto à Comissão de Administração Pública, para parecer.

- A Emenda nº 1, do Governador do Estado, encaminhada por meio da Mensagem

nº 389/2009, foi publicada na edição do dia 6/8/2009.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência 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 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/10/2009

Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever Lopes,

Délio Malheiros e Leonardo Moreira, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Leonardo Moreira,

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

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

reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar
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proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento da seguinte

proposição, para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº

3.368/2009, no 2º turno (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. Submetido a votação, é aprovado o

Requerimento nº 4.749/2009. 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 Weliton Prado em que solicita seja

realizada audiência pública para debater os critérios utilizados pela Cemig para o

cálculo e para a cobrança do consumo não faturado, bem como a liminar judicial que

impede a empresa de cortar o fornecimento de serviços no caso de supostas

irregularidades no medidor de energia elétrica. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente - Délio Malheiros - Leonardo Moreira.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/10/2009

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo

número regimental, a Presidente, Deputada Maria Tereza Lara, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sargento

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

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

reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofícios das Sras. Marli Gava da Silva e Wanda Pompeu, da Comissão de Direitos

Humanos e Ética de Barbacena, encaminhando o Projeto de Intervenção no Sistema

Prisional da Comarca de Barbacena; do Sr. Paulo Alkmim, Ouvidor de Polícia,
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encaminhando cópia de Denúncia nº 21.631, para conhecimento e adoção de

medidas legais cabíveis, em que são narrados fatos com possível envolvimento de

policiais civis lotados na Delegacia de Polícia de Monte Santo de Minas; e do

Deputado Estadual Antônio Júlio encaminhando ofício do Vereador Wanderci Antônio

da Costa, Presidente da Câmara Municipal de Piracema, pertinente ao serviço

prestado pela Polícia Civil no Município, e solicitando providências que a Comissão

julgar necessárias, e da seguinte correspondência publicada no “Diário do

Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Marco Antônio

Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil, e Leonardo Carvalho Carreira, Defensor

Público (12/10/2009). 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. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº

4.789/2009. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.634 e 3.670/2009. 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 Sargento Rodrigues (2) em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública conjunta com a Comissão de Administração

Pública, para discutir as condições de trabalho dos servidores da área do sistema

prisional e as reivindicações da classe, e seja realizada reunião de audiência pública

para discutir o desvio de função dos militares que são retirados do serviço

operacional para exercer atividades administrativas e para analisar a viabilidade da

contratação de funcionários civis para o efetivo da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo

de Bombeiros Militar 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, 3 de novembro de 2009.

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

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 432/2009*



____________________________________________________________________________
61

Belo Horizonte, 30 de outubro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

No exercício das competências que me conferem os incisos V e XIV do art. 90 da

Constituição do Estado, encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação

dessa egrégia Assembleia Legislativa, emenda ao Projeto de Lei nº 3.439, de 2009,

que altera as Leis nº 15.787, de 27 de outubro de 2005, nº 17.006, de 25 de setembro

de 2007, e transforma cargos pertencentes ao Grupo de Atividades de Ciência e

Tecnologia do Poder Executivo.

A emenda apresentada contém a necessária autorização legislativa para que o

Poder Executivo, atendendo a conveniência do serviço público, para melhor

adaptação, possa reduzir em até vinte e cinco por cento, no ano de 2010, nos termos

de regulamento, a jornada de trabalho diária dos servidores que venham

desempenhar suas funções na Cidade Administrativa Presidente Tancredo de

Almeida Neves.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter a emenda em

questão à consideração dos seus nobres pares.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 3.439/2009

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

“Art. ... - O Poder Executivo, atendendo a conveniência do serviço público, para

melhor adaptação, poderá reduzir em até vinte e cinco por cento, no ano de 2010,

nos termos de regulamento, a jornada de trabalho diária dos servidores que venham

desempenhar suas funções na Cidade Administrativa Presidente Tancredo de

Almeida Neves.”.”

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 3.439/2009. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.582/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
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De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em epígrafe visa a dar

denominação à Escola Estadual do Bairro San Genaro, localizada no Município de

Ribeirão das Neves.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “b”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.582/2009 tem como 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.

Inicialmente, cabe ressaltar que a denominação proposta pela proposição em tela

foi aprovada pelo colegiado da Escola Estadual do Bairro San Genaro, em reunião

realizada em 7/4/2009.

Natural de Ribeirão das Neves, Henfil nasceu em 1944 numa família modesta e

cresceu na periferia de Belo Horizonte.

Jornalista, especializou-se, no início da década de 1960, em ilustração e produção

de histórias em quadrinhos. Estreou como chargista aos 18 anos, na revista mineira

“Alterosa” e, em 1965, começou a fazer caricaturas para o “Diário de Minas”.

Logo foi convidado a se mudar para o Rio de Janeiro, onde passou a integrar a

equipe do “Jornal dos Sports” e a colaborar com as revistas “Visão”, “Realidade”,

“Placar” e “O Cruzeiro”. Em 1969, juntou-se aos fundadores do “Pasquim”, semanário

que marcou época pelo jornalismo irreverente, e ao “Jornal do Brasil”, na qual seus

personagens atingiram um grande nível de popularidade.

Autor de nove livros, lançou a revista “Os Fradinhos”, com sua marca registrada: um

desenho humorístico, crítico e satírico, com personagens tipicamente brasileiros e

que retratavam as situações da época.

Henfil fez do Brasil e de seus problemas e contradições o grande tema de seus

textos e desenhos. Defensor da democracia, engajou-se nos movimentos pela anistia

aos presos políticos e pelas eleições diretas para Presidente da República.

Devido a uma transfusão de sangue em um hospital público, durante tratamento da
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hemofilia, contraiu o vírus da Aids, vindo a falecer, em 1988, em decorrência da

doença.

Henfil é parte da história dos quadrinhos brasileiros, pois renovou o desenho

humorístico com seus personagens. Além disso, destacou-se como uma das

principais referências políticas de sua geração, com atuação marcante nos

movimentos políticos e sociais do País, lutando contra a ditadura, pela

democratização, pela anistia aos presos políticos e pelas “Diretas já”.

Por ser um exemplo de cidadão, consciente dos problemas de seu tempo,

acreditamos ser conveniente e oportuna a homenagem que o projeto de lei em

análise pretende prestar-lhe.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.582/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.865/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 414/2009, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a permutar

com a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu – ABCZ – o imóvel que

especifica, localizado no Município de Uberaba.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/10/2009 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”,

combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.865/2009 de autorizar o Poder Executivo a permutar

imóvel de propriedade do Estado, constituído por três lotes, com área total de 750m²,

situados no Bairro São Benedito, no Município de Uberaba, registrados sob os
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números 2.795, 28.999 e 29.221, à ficha 1 do Livro 2, no Cartório do 1º Ofício de

Registro de Imóveis da Comarca de Uberaba, por imóvel de propriedade da

Associação Brasileira dos Criadores de Zebu – ABCZ –, constituído por dois lotes,

com área total de 729m², situados na Rua Oliveira, Bairro São Benedito, Município de

Uberaba, e registrados sob os números 8.668 e 15.417, à ficha 1 do Livro 2, no

Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Uberaba.

Para a alienação de patrimônio do Estado, o art. 18 da Constituição mineira exige

autorização legislativa e avaliação prévia. No âmbito infraconstitucional, a 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, no inciso I do art. 17,

impõe que a transferência de domínio esteja subordinada à existência de interesse

público devidamente justificado.

Esclareça-se que as propriedades a serem permutadas fazem parte da área do

Parque de Exposição Fernando Costa, no Município de Uberaba.

Nesse espaço, o Estado é proprietário de uma área total de 19.373,75m², que foi

cedida à ABCZ, por meio do Termo de Permissão de Uso Especial de Bem Imóvel nº

1230.1.00.69/2007, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão, com a participação da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, por um prazo de 20 anos, devendo ser utilizada exclusivamente para

o funcionamento de suas atividades.

Segundo informações do autor, a entidade pretende construir no local

equipamentos necessários à implementação de suas exposições, mas, para tanto,

necessita ter o domínio dos três lotes apontados no projeto de lei em análise, que se

encontram encravados na área do Parque Fernando Costa.

Com a efetivação da permuta proposta, o Estado receberá dois lotes, que, embora

façam parte do Parque, estão posicionados de frente para a Rua Oliveira,

constituindo-se em uma área livre, próxima ao centro de Uberaba, dotada de

infraestrutura urbana, onde podem ser implementados serviços públicos.

Cabe ressaltar que o interesse público que deve nortear as decisões da

Administração Pública encontra-se atendido, pois a ABCZ utilizará a área que

receberá para ampliação das instalações do Parque de Exposição Fernando Costa, o
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que implementará a pecuária do Estado, incrementando o desenvolvimento da

economia regional; enquanto o Estado permanecerá com o domínio de área

semelhante, com possibilidade de ser utilizada em projetos futuros.

Com relação à avaliação prévia, esclareça-se que foram anexados ao processo

dois laudos técnicos elaborados pelo Setor de Engenharia e Agrimensura da Diretoria

Central de Gestão de Imóveis, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,

que apontam o valor de R$193.912,50 para o imóvel do Estado e R$194.314,95 para

o imóvel da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu.

Embora não exista equivalência exata entre os valores apontados, o projeto

preceitua, no seu art. 2º, que não haverá torna entre as partes, pois o interesse

público envolvido no negócio jurídico em tela justifica a efetivação da permuta.

Assim sendo, não há óbice à tramitação do projeto de lei em análise nesta Casa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.865/2009 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Rosângela Reis -

Ademir Lucas.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.368/2009

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a

obrigatoriedade de afixação nos postos de gasolina de cartaz com informação do

percentual de diferença entre os preços da gasolina e do álcool”.

A matéria foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça, e retorna a esta Comissão para receber parecer no 2º turno,

nos termos do art. 189 do Regimento Interno, cabendo-nos, ainda, elaborar a redação

do vencido, que segue anexa e integra este parecer.

Fundamentação

A proposta em análise tem o objetivo de obrigar os proprietários de postos de

combustíveis a afixar, nos estabelecimentos, cartazes informando a diferença
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percentual entre os preços da gasolina e do álcool.

Conforme enfatizado na justificação do projeto, a providência objetiva facilitar a vida

dos proprietários de veículo flex, cujo motor funciona com gasolina, com álcool ou

com a combinação de ambos.

A medida está em plena consonância com os preceitos constantes na Lei nº 8.078,

de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Ao instituir a

Política Nacional de Relações de Consumo, esse diploma legal deixa claro que seu

objetivo consiste no atendimento das necessidades dos consumidores, no respeito a

sua dignidade, saúde e segurança, na proteção de seus interesses econômicos, na

melhoria da sua qualidade de vida bem como na transparência e na harmonia das

relações de consumo.

Tornou-se do conhecimento de todos os proprietários de veículos flex que a

vantagem econômica na aquisição do álcool como combustível somente se opera

quando o seu preço é 70% inferior ao da gasolina, conforme o parecer exarado

quando do trâmite da proposição nesta Comissão, no 1º turno. A colocação de

cartazes, nos postos de combustíveis, com a indicação desse percentual certamente

facilitará sobremaneira a vida do consumidor, o que se mostra compatível com a

proteção dos seus interesses econômicos.

O Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição de Justiça, melhor racionaliza a

proposta, ao inserir emenda à Lei nº 14.066, de 22/11/2001, que dispõe sobre matéria

de conteúdo similar.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.368/2009 na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente - Délio Malheiros, relator - Leonardo Moreira.

PROJETO DE LEI Nº 3.368/2009

(Redação do Vencido)

Altera a Lei nº 14.066, de 22 de novembro de 2001, que dispõe sobre a proteção

dos consumidores de combustíveis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica acrescido à Lei nº 14.066, de 22 de novembro de 2001, o seguinte art.

1º-A:

“Art. 1º-A - O proprietário de posto revendedor de combustíveis fica obrigado a

exibir, em local visível, para informação do consumidor, o valor da diferença

percentual entre os preços dos litros de gasolina e de álcool.

Parágrafo único - O descumprimento do disposto no “caput” deste artigo sujeita o

infrator à sanção prevista no art. 57 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de

1990.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 3/11/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana, José Henrique e Gustavo Valadares

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

Correspondência: Mensagens n°s 431 e 432/2009 (enca minhando o Projeto de Lei nº

3.938/2009 e emenda ao Projeto de Lei nº 3.439/2009, respectivamente), do

Governador do Estado - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:

Proposta de Emenda à Constituição nº 53/2009 - Projeto de Lei nº 3.939/2009 -

Requerimentos nºs 4.932 a 4.944/2009 - Requerimentos das Comissões de Direitos

Humanos e de Educação e dos Deputados Carlos Gomes, Neider Moreira e Arlen

Santiago - Comunicações: Comunicações das Comissões de Cultura, de Política

Agropecuária, de Turismo, de Assuntos Municipais e de Segurança Pública e dos

Deputados Ruy Muniz, Dalmo Ribeiro Silva, Duarte Bechir e Tiago Ulisses - Oradores

Inscritos: Discursos da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados João Leite,

Durval Ângelo e André Quintão - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de

Inscrições - Acordo de Líderes; Decisão da Presidência - Comunicação da

Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:

Requerimentos dos Deputados Neider Moreira e Carlos Gomes; deferimento -

Votação de Requerimentos: Requerimentos das Comissões de Direitos Humanos (5)

e de Educação e do Deputado Arlen Santiago; aprovação - Requerimento do

Deputado Padre João; deferimento; discurso do Deputado Carlin Moura -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos

Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -
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Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor

Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros

Biondini - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Lafayette de Andrada -

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

Padre João - Paulo Guedes - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela

Reis - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi -

Vanderlei Miranda - 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 Doutor Ronaldo, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 1º-Secretário, lê a

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 431/2009*

Belo Horizonte, 30 de outubro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa Egrégia

Assembleia Legislativa, o projeto de lei incluso, que autoriza o Poder Executivo a doar

imóvel ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA -, no

Município de Rio Pardo de Minas.

Por entendê-la relevante e para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço

anexar a exposição de motivos elaborada pela Secretaria de Estado de Planejamento
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e Gestão.

São estas as razões que me levam a solicitar a aprovação do projeto.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

Belo Horizonte, 14 de outubro de 2009.

Senhor Secretário,

Em atendimento ao disposto no Decreto nº 43.512, de 11/08/2003, encaminho a V.

Exa., para análise e posterior envio à Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, a minuta de projeto de lei que autoriza o Estado de Minas Gerais a doar

imóvel ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.

O imóvel é constituído pela área de 4.906,6647 hectares, situado no lugar

denominado “ Rio Pardo”, no Município de Rio Pardo de Minas, matriculado sob o nº

4.030, Livro nº 2 - RG, em 2/9/1999, no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca

de Rio Pardo de Minas.

Esclareço-lhe que por meio do ofício SEARA/ITER/PROC/GAB Nº 187/2009 a

Secretaria de Estado Extraordinária para Assuntos de Reforma Agrária manifesta-se

favorável à doação.

Atenciosamente,

Renata Vilhena, Secretária de Estado.

NOTA TÉCNICA

O Estado de Minas Gerais é proprietário de uma área denominada “Rio Pardo”,

situada no Município de Rio Pardo de Minas, constituída pela área de 166,032,7911

hectares, em razão de discriminatória realizada pela Fundação Rural Mineira, naquele

Município, na década de 80, devidamente matriculada no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Rio Pardo de Minas, sob o nº 4.030, Livro nº 2 - RG, em

02/09/1999. O imóvel denominado “Fazenda Vereda Funda” com área de 4.906,6647

hectares é parte integrante do referido imóvel, sendo o ITER-MG a entidade

responsável pela gestão das terras devolutas e arrecadadas do Estado.

A Secretaria de Estado Extraordinária para Assuntos de Reforma Agrária, Órgão ao

qual o ITER é subordinado, encaminhou para análise e manifestação da SEPLAG o

expediente relativo à doação do imóvel denominado Fazenda Vereda Funda ao
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INCRA, por meio do Ofício SEARA/ITER/PROC/GAB. nº 187/2009. Anexo ao mesmo,

aquela Pasta encaminhou Nota Técnica exarada pelo Procurador-Chefe do ITER,

manifestando-se favoravelmente à transferência de domínio do imóvel ao INCRA.

Ainda justifica a motivação para tal ato, uma vez que o objetivo desta doação é

assegurar a função social do imóvel, com a implantação do projeto de assentamento,

beneficiando as famílias que residem na região há vários anos.

Considerando a destinação pública que será atribuída ao bem, sugerimos que seja

elaborada minuta de projeto de lei a ser encaminhada à Secretaria de Estado de

Governo, autorizando a transferência de domínio.

Belo Horizonte, 5 de outubro de 2009.

Juliana Ponzio A. de Melo Pereira, Diretora da Diretoria Central de Gestão de

Imóveis da Secretaria de Planejamento.

PROJETO DE LEI Nº 3.938/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma

Agrária - INCRA - o imóvel que especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Instituto Nacional de

Colonização e Reforma Agrária - INCRA - o imóvel denominado Fazenda Vereda

Funda, com área de 4.906,6647ha (quatro mil novecentos e seis hectares, sessenta e

seis ares e quarenta e sete centiares), situado no Município de Rio Pardo de Minas,

registrado sob o nº 4.030, do Livro 2-RG, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Rio Pardo de Minas.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” destina-se ao assentamento de

trabalhadores rurais que residem na região há vários anos.

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 no caso de sua

desvirtuação.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
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MENSAGEM Nº 432/2009

- A Mensagem nº 432/2009 e a emenda ao Projeto de Lei nº 3.439/2009 foram

publicadas na edição anterior.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - A Presidência convida os Deputados

para o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Comércio Varejista, hoje, às

18 horas, no Salão Nobre.

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:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 53/2009

Dá nova redação ao § 1º do art. 128 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - O § 1º do art. 128 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 128 - (...)

§ 1º - A Advocacia-Geral do Estado tem por chefe o Advogado-Geral do Estado,

nomeado pelo Governador, em comissão, entre os Procuradores que integram a

carreira.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor em 1º de janeiro de 2011.

Sala das Reuniões, 3 de novembro de 2009.

Gilberto Abramo - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Ana

Maria Resende - Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Dalmo

Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Durval Ângelo - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gustavo

Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Maria

Tereza Lara - Padre João - Paulo Guedes - Rêmolo Aloise - Rosângela Reis -

Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Vanderlei Miranda - Wander Borges -

Weliton Prado.

Justificação: Os Procuradores do Estado são os servidores públicos a quem a

Constituição da República atribuiu, com exclusividade, em seu art. 132, a
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representação judicial e a consultoria jurídica dos Estados Federados.

No Estado de Minas Gerais, o órgão que reúne os Procuradores do Estado é a

Advocacia-Geral do Estado, sendo a carreira chefiada pelo Advogado-Geral do

Estado.

A emenda proposta visa a restringir a escolha do chefe da Advocacia-Geral do

Estado, pelo Governador, aos integrantes da carreira de Procurador do Estado, à

semelhança do que ocorre nas demais carreiras jurídicas do Estado, de modo a

assegurar tenha sido submetido previamente a concurso público de provas e títulos,

realizado com a participação da OAB-MG, em todas as suas fases.

A restrição é adotada na maioria dos Estados da Federação e foi considerada

constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 2.581-SP, que

tinha como objeto o art. 100 da Constituição do Estado de São Paulo. No referido

julgamento, o Egrégio STF assentou que “Mostra-se harmônico com a Constituição

Federal preceito da Carta estadual prevendo a escolha do Procurador-Geral do

Estado entre os integrantes da carreira.”

De fato, somente pode ser considerada em harmonia com o princípio constitucional

da moralidade administrativa uma restrição que impede que a chefia do órgão venha

a ser exercida por advogados que em sua atividade profissional atuem contra o

Estado.

Vale lembrar que o Estado de Minas Gerais possui um quadro com 465

Procuradores do Estado, com qualificação e experiência no desenvolvimento das

atribuições inerentes à carreira.

De outro lado, as funções exercidas pelo Advogado-Geral do Estado são

eminentemente técnicas, cabendo-lhe superintender os serviços jurídicos do Estado

nas esferas judicial e administrativa, assegurando a observância da lei e da

moralidade administrativa, na realização do Estado Democrático de Direito.

Logo, o número de integrantes da carreira de Procurador do Estado, os princípios

da continuidade do serviço público e da moralidade administrativa, e o caráter técnico

das funções que competem ao Advogado-Geral do Estado viabilizam e aconselham

que a escolha seja resguardada de flutuações ideológicas, técnicas ou pessoais que

possam ameaçar a própria qualidade dos serviços essenciais desempenhados pelo
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órgão.

Trata-se, portanto, do aperfeiçoamento institucional do Estado de Minas Gerais que

colabora para o controle da legalidade e da moralidade pública e, consequentemente,

da realização da justiça.

- À Comissão Especial para parecer, nos termos do art. 201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.939/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro João XXIII, com

sede no Município de Muriaé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

João XXIII, com sede no Município de Muriaé.

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

Sala das Reuniões, 3 de novembro de 2009.

Braulio Braz

Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro João XXIII, no Município de

Muriaé, entidade sem fins lucrativos, atua na busca de melhores condições de vida

para a comunidade que representa, dando prioridade aos grupos familiares e pessoas

ali residentes, e tem como objetivos primordiais: congregar os moradores que,

através de manifestações e ações diretas, se comprometem a propugnar,

prioritariamente, pela melhoria da qualidade de vida em sua área de atuação;

estimular e apoiar a defesa dos interresses comunitários, fomentando o

desenvolvimento do espírito associativo, buscando e oferecendo subsídios, sempre

que possível com recursos técnicos, materiais e humanos; prestar assessoria aos

moradores, encampando seus pleitos nas relações com os diversos entes do poder

público; elaborar projetos de âmbito local, principalmente aqueles que contemplam o

desenvolvimento sustentável, destinados a atender às necessidades dos moradores;

defender de modo intransigente o meio ambiente, a qualidade de vida, a cidadania e

os direitos humanos.

Sendo meritório e socialmente relevante o seu trabalho, contamos com a anuência

dos nobres pares à aprovação do projeto que pretende outorgar-lhe o título de

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 4.932/2009, do Deputado Fábio Avelar, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para a concessão do título de Cidadão

Honorário do Estado ao jornalista Fernando Bussab Joly. (- À Comissão de

Transporte.)

Nº 4.933/2009, do Deputado Gil Pereira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Presidente, os Diretores e os servidores da Copasa-MG pelo

recebimento do Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento - PNQS -, concedido

pelo Comitê Nacional de Qualidade, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária

e Ambiental - Abes. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 4.934/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministro dos Transportes pedido de providências para autorizar as obras de

pavimentação asfáltica da BR-352 e da BR-354, no trecho compreendido entre Cedro

do Abaeté e Tiros, no Alto do Paranaíba. (- Semelhante proposição foi apresentada

anteriormente pelo Deputado Braulio Braz. Anexe-se ao Requerimento nº 4.792/2009

nos termos § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 4.935/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério Público do Trabalho do Estado pedido de providências relativas ao acidente

fatal que vitimou o trabalhador terceirizado da Cemig, Fernando Cardoso, em

5/9/2009. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 4.936/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Presidente da Cemig pedido de informações acerca do acidente fatal que

vitimou o trabalhador terceirizado da empresa, Fernando Cardoso, em 5/9/2009. (- À

Mesa da Assembleia.)

Nº 4.937/2009, da Comissão de Cultura, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Escola Estadual São José, de Pedro Leopoldo, pelos 100 anos

de sua fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.938/2009, da Comissão de Cultura, em que solicita seja formulado voto de
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congratulações com o Laboratório Hermes Pardini pelos 50 anos de excelentes

serviços prestados à sociedade desta Capital. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 4.939/2009, da Comissão de Saúde, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Conselho Regional de Odontologia pela passagem do Dia do

Dentista.

Nº 4.940/2009, da Comissão de Saúde, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Associação Brasileira de Odontologia - Seção Minas Gerais -

pela passagem do Dia do Dentista.

Nº 4.941/2009, da Comissão de Saúde, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Conselho Federal de Odontologia pela passagem do Dia do

Dentista.

Nº 4.942/2009, da Comissão de Saúde, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Pedro Ronaldo de Carvalho Filho, residente I da Fundação

Hilton Rocha, por ter obtido a primeira colocação no Prêmio Jovem Talento do

Hospital São Geraldo da UFMG.

Nº 4.943/2009, da Comissão de Cultura, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os Diretores e os alunos da Escola Municipal Maria da Cruz

Resende, de Ribeirão das Neves, e com a Escola do Bairro Florença e seus alunos

de Educação de Jovens e Adultos - Eja - pela apresentação do Projeto Fragmento de

Neves.

Nº 4.944/2009, da Comissão de Educação, 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 de Educação desse Município, pela

implantação da Escola Municipal Oswaldo de Oliveira e pela qualidade do ensino

ministrado e dos equipamentos utilizados na referida escola.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões de Direitos

Humanos e de Educação e dos Deputados Carlos Gomes, Neider Moreira e Arlen

Santiago.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Cultura, de

Política Agropecuária, de Turismo, de Assuntos Municipais e de Segurança Pública e
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dos Deputados Ruy Muniz, Dalmo Ribeiro Silva, Duarte Bechir e Tiago Ulisses.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Nossos cumprimentos ao Sr. Presidente,

Deputado José Henrique; a todos os Deputados e Deputadas desta Casa; e a todos

os que nos acompanham pela TV Assembleia.

Gostaria de registrar um fato extremamente importante para a política mineira e do

nosso país. Em 29/10/2009, na PUC Minas, D. Walmor de Oliveira Azevedo, nosso

Arcebispo Metropolitano, D. Joaquim Mol, Bispo Auxiliar, Pe. Ademir, do Vicariato

Episcopal para Ação Social e Política, Pe. Vitório Jesuíta, os Deputados André

Quintão, Carlos Gomes e esta Deputada e inúmeras autoridades estivemos presentes

para o lançamento do projeto Com Fé na Política.

Qual é o grande desafio e o objetivo desse projeto? É exatamente fazer acontecer a

Política, com “p” maiúsculo, a verdadeira política, que é a ciência do bem comum. Já

dizia Paulo VI que a política é a maneira privilegiada de fazer caridade, que muda as

estruturas e transforma a sociedade. Já dizia também Chiara Lubich, fundadora do

Movimento dos Focolares, que a política é o amor dos amores. Parece grande a

contradição desse pensamento com o que vivemos hoje, porque, muitas vezes, o que

aparece é a politicagem, não a verdadeira política. Sabemos que também a

verdadeira política está sendo praticada, mas, muitas vezes, a ênfase, até na grande

mídia, é só na politicagem. Por isso é muito oportuno que o nosso Arcebispo lance

esse grande desafio, esse projeto.

D. Walmor, nessa ocasião, dizia: “O Com fé na Política, resposta concreta às

demandas exigentes do compromisso profético da igreja, é esforço articulado do

Vicariato Episcopal para Ação Social e Política, instância articuladora de toda a

política social da instituição a serviço da vida. Junto está o Núcleo de Estudos

Sociopolíticos, dedicado ao estudo, à pesquisa e aos debates, mantido no coração da

academia, a PUC Minas; e também o Conselho Arquediocesano Pró-Vida, que tem a

missão de refletir e discutir sobre a defesa e a promoção da vida”. Dizia também D.

Walmor: “O crédito em relação à política precisa ser recuperado com contribuições

coerentes”. Esse é o grande desafio porque quanto maior for o descrédito em relação
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à política pior será a situação, pois as pessoas que podem realmente se comprometer

com ética se afastam da política. Aqui está o Deputado André Quintão, que esteve

também no lançamento desse projeto. Inúmeros outros Deputados lá estavam,

representados por sua assessoria. Estavam lá pessoalmente os Deputados André

Quintão, Carlos Gomes e eu. Esse é o grande desafio, inclusive nesta Casa. Esse

lançamento não é só para os católicos, mas para todas as pessoas, homens e

mulheres, que têm compromisso com a verdade, com a transparência, com a

coerência, com a honestidade na política. Também disse D. Walmor, nessa ocasião:

“Os objetivos são o de possibilitar interação maior entre os agentes do mundo político

e os da evangelização, discutindo políticas públicas, oferecendo encontros e eventos

formativos, garantindo a vivência da espiritualidade”. Isso é para que haja

acompanhamento de todos os políticos do Executivo e do Legislativo da Região

Metropolitana. Há a proposta de toda uma programação para 2010, quando, na PUC

Minas, haverá conferências e seminários sobre ética, economia, compromisso social,

espiritualidade, formação na política e sobre o momento que estaremos vivendo, de

eleições no Estado e no País e de discussão efetiva do compromisso ético de todos

nós em relação à verdadeira política.

Menciono novamente a grande importância do resgate da verdadeira política.

Política é instrumento de transformação social, de construção de sociedade justa,

fraterna e igualitária. O reino de Deus neste mundo é aquele no qual todos tenham

vida, e vida em abundância. Mas isso não vem como milagre do céu; vem como

construção nossa, dos que aqui estão. A política é verdadeiramente esse

instrumento, tanto de católicos e de evangélicos quanto de fiéis de qualquer outra

crença. Temos de somar esforços.

Vemos aqui os Deputados André Quintão e Carlin Moura, do nosso Bloco; o

Deputado João Leite, Presidente da nossa Comissão; o Deputado Doutor Ronaldo e

toda a Mesa aqui presente. Realmente temos de nos unir, pois esse é um chamado

da nossa Igreja Católica, da Arquidiocese de Belo Horizonte. Por isso fazemos essa

convocação para conhecermos de perto esse projeto e somarmos forças para que ele

aconteça. Aliás, já existe uma convocação para essa agenda positiva até mesmo da

nossa Arquidiocese. Trata-se de um projeto que busca a interação entre a
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Arquidiocese de Belo Horizonte e os Poderes Executivo e Legislativo mineiros, com o

intuito de criar fóruns permanentes de formação e discussão para o acompanhamento

dos políticos eleitos nos 28 Municípios que compõem a referida Arquidiocese. Esse é

um dos objetivos.

Recordo-me de quando estive em Brasília no Encontro Nacional de Senadoras,

Deputadas Federais e Estaduais. Na ocasião, uma das parlamentares disse:

“Realmente temos de acompanhar e conhecer o currículo dos candidatos. Temos de

eleger pessoas comprometidas com a ética, mas só isso não é suficiente”. É preciso

haver um acompanhamento e um controle social, porque uma pessoa, isoladamente,

não consegue ser fiel no poder. Há muitas tentações. A população que nos elege,

sobretudo a cristã, tem de conhecer e acompanhar de perto não só os candidatos e

as candidatas, mas também os mandatos deles, sugerindo, questionando e exigindo

transparência nas ações. Foi muito discutida nesse projeto a necessidade de

radicalizarmos essa transparência, ou seja, nada deve ser feito sem que seja

divulgado. Também há necessidade de haver coerência, isto é, devemos falar o que

de fato vivemos e procuramos viver. Além disso, no caso de ser um projeto da Igreja

Católica, da nossa Arquidiocese, temos de admitir a questão da espiritualidade não

só dos católicos, mas de todos os seres humanos abertos à transcendência, porque

realmente é muito importante a experiência de vivermos e de nos relacionarmos com

um transcendente, a fim de termos forças para sermos coerentes diariamente.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Parabenizo a ilustre Deputada Maria

Tereza Lara pelo seu pronunciamento, referente a esse importante movimento, de

forma muito especial a CNBB, representando nossa Igreja Católica, que, no

lançamento do movimento Com Fé na Política, tem à frente o Bispo Dom Walmor.

Esse movimento reforça a importância da Política - com “p” maiúsculo - na vida de

todos os cristãos, independentemente do credo religioso, pois o mais importante é a

participação. Esse lançamento ocorreu na semana passada na PUC e abre uma nova

jornada para os grupos de Fé e Política espalhados por toda a nossa Arquidiocese e

por todas as Minas Gerais. É importante trazermos para o seio da discussão sobre fé

e política questões essenciais como a ética, a transparência e a importância de

colocarmos em prática os três verbos: ver, julgar e agir. Dessa forma, contribuiremos
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para o aprimoramento da democracia brasileira, pois o avanço passa pelo

fortalecimento da democracia, e fortalecê-la é ter fé na política.

Portanto, parabenizo V. Exa. por também ter participado desse lançamento, junto a

Dom Walmor e a todas as comunidades de fé e política de Minas Gerais. Sem dúvida,

temos muita esperança no Brasil, e nossa esperança é cada dia maior. Afinal, uma

política bem feita traz resultados. Basta olharmos os últimos anos e verificaremos um

grande aumento das conferências populares, da participação do povo na política,

enfim, da participação popular em geral. Essa é a melhor forma de melhorar nossa

política: fazendo política e participando dela.

Mais uma vez parabenizo V. Exa. e, de forma muito especial, a CNBB e Dom

Walmor por essa importante iniciativa da nossa Igreja Católica.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Obrigada, Deputado Carlin Moura. Um dos

objetivos do projeto é fortalecer os grupos de fé e política. A fé está intrinsecamente

ligada à política em relação à construção dessa sociedade com que tanto sonhamos:

justa, fraterna e igualitária. Pensar em fé e política significa justamente colocar o dedo

nas feridas e nos conflitos, nos momentos de dificuldades que vivemos, no dia a dia,

tanto em relação aos aspectos positivos quanto aos negativos, aos problemas. É no

momento de conflito que a nossa fé e o nosso compromisso são testados.

Sou Vice-Presidente da Comissão de Segurança Pública, e temos a questão da

prevenção exposta na Conferência Nacional de Segurança Pública, sobre a qual

quero prestar algumas informações. Em Minas há uma situação, pela ótica da fé e da

política, que interpela todos. Trata-se da questão dos Agentes Penitenciários. Esse é

o grande desafio que vivemos. É preciso que esta Casa contribua e participe, como o

Bloco PT-PCdoB-PMDB tem feito. A Comissão de Segurança Pública tem também

procurado fazer interlocução. As dificuldades que temos têm de ser superadas.

Temos de ouvir os excluídos, os que não têm seus direitos garantidos. Então, quero

publicamente fazer o que temos feito na Comissão e em outras oportunidades, ou

seja, um apelo ao governo de Minas para que abra o diálogo para haver solução, pois

os nossos detentos fazem parte dos excluídos em Minas Gerais, onde a situação é

gravíssima, como também o é no País. Temos de ter profissionais de segurança com

direitos garantidos para que ajudem na ressocialização desses Agentes. Temos de
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colocar o dedo na ferida desta situação. No posto ou na função em que se encontra,

cada um tem de contribuir para resolvermos isso.

Estão ocorrendo também situações interessantes relacionadas com a prevenção.

Recentemente participamos de dois eventos: um, da Polícia Militar em parceria com

duas escolas estaduais em Itaguara. O Ten. Filho, Chefe da Polícia Militar, o Cabo

Demerlei e as Escolas Estaduais Coronel Frazão e Padre Gregório, com 350 jovens,

participaram do lançamento do projeto Jovem Construindo Cidadania, que visa a

acompanhar e apoiar esses jovens, para que não sigam o caminho da violência. Esse

é também um compromisso do projeto Com Fé na Política para cada um de nós. O

evento foi realizado em 30 de outubro, em Itaguara, e contou com a presença de

Diego, o Prefeito mais jovem do País, e 350 jovens. Assim, gostaria de parabenizar

essas escolas.

O outro evento foi o Encontro Regional de Escoteiros, no Parque de Exposição de

Betim, em 31 de outubro, que contou com a participação de mais de 400 escoteiros.

Agora, mais do que nunca, o movimento de escoteiros, o escotismo, é muito

oportuno, pois leva os jovens a ter um projeto de vida. Recentemente ouvi pela

televisão o que o nosso Vice-Presidente, José Alencar, ao sair do hospital, na luta

árdua contra o câncer, com a fisionomia tranquila, disse: “Aprendi a ter coragem e a

superar as dificuldades, porque fui escoteiro”.

Quero deixar registradas nesta Casa essas ações positivas. Quantas vezes a

grande mídia só registra os fatos negativos! Temos de registrar todas as dificuldades,

os problemas, e defender, o que é também um compromisso desse projeto,

sobretudo os excluídos, os que sofrem mais, aqueles que, muitas vezes, não têm o

amparo da lei nem das autoridades. Temos de apontar e valorizar todos os que têm

contribuído para que a nossa sociedade seja cada vez mais humana e boa para se

viver.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Gustavo Valadares) - Com a palavra, o Deputado João

Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente Deputado Gustavo Valadares, Srs.

Deputados, Deputada Maria Tereza Lara, mineiros que nos acompanham,
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telespectadores da TV Assembleia, dois assuntos me trazem à tribuna nesta tarde.

Antes de falar sobre eles, gostaria de saudar todos os representantes do comércio

varejista que aqui estão acompanhando esta reunião. Todos participarão da

instalação da frente parlamentar nesta Casa. Sejam bem-vindos.

O primeiro assunto foi provocado por muitas pessoas de Belo Horizonte, apoiadas

permanentemente por este Deputado na Assembleia Legislativa. Não poderia, pois,

deixar de responder a tantos belo-horizontinos que têm nos cobrado manifestação em

relação à possibilidade do aumento do IPTU em Belo Horizonte. Espero que isso não

ocorra. Gostaria de lembrar a todos aqueles que têm nos cobrado, nas ruas e por

onde tenho passado, que não apoiei o Prefeito Márcio Lacerda. Tive oportunidade de

dizer isso ao candidato na época das eleições, pois não queria apoiar a possibilidade

da continuidade do governo Pimentel, que teve mão pesada para os contribuintes da

cidade. Ele majorou o IPTU várias vezes. A possibilidade de continuidade do

pensamento desse governo impediu-me de apoiar Márcio Lacerda. Acompanhei o

início do governo atual, até porque o belo-horizontino foi o financiador da máquina do

governo Pimentel, que tinha 63 Secretários, enfim, uma máquina inchada, com

tamanho impressionante, paga pelo povo. Aguardávamos mudança radical.

Fiquei satisfeito com alguns fatos ocorridos no início do governo Márcio Lacerda,

como o programa importante desenvolvido com as crianças nas nossas vilas, nos

campos de futebol amador, com os ex-jogadores de futebol. O Secretário Fernando

Blaser, com a ajuda do Vice-Prefeito Roberto Carvalho, deu continuidade a esse

programa. Também vimos projetos na área da saúde. Aliás, teremos hoje o

lançamento do Hospital Metropolitano, no Barreiro.

O dinheiro recolhido dos belo-horizontinos pelo governo anterior era para pagar

aquela folha pesada, para pagar aqueles 63 Secretários que o Prefeito Pimentel

tinha. Portanto, quero colocar claramente para todos de Belo Horizonte: sou

totalmente contra o aumento do IPTU em Belo Horizonte. O argumento da Prefeitura

é o de que os imóveis se valorizaram. Tudo bem, mas ninguém está vendendo seus

imóveis, as pessoas estão morando neles. Se fosse um imposto cobrado no momento

em que a pessoa estivesse vendendo seu imóvel, seria até justo; mas cobrar de

alguém que mora no seu imóvel acarreta dificuldade. Para um aposentado, por
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exemplo, que tem salário que não sofreu reajuste, pagar um aumento de 160% no

IPTU é inaceitável. Quero deixar aqui meu posicionamento contrário a esse aumento

de IPTU, como nos posicionamos contrariamente quando o Sr. Fernando Pimentel

tentou aumentar o IPTU da Capital. Queria dizer isso claramente para tantos que têm-

me perguntado qual é minha posição. Minha posição é contra o aumento do IPTU.

Espero que a Câmara Municipal de Belo Horizonte, os Vereadores derrotem essa

proposta do Prefeito de Belo Horizonte. É a mesma proposta apresentada pelo Sr.

Fernando Pimentel. Espero que os Vereadores de Belo Horizonte fiquem com a

população e não com o Prefeito e os gastos da Prefeitura. A população não é

responsável pelo rombo que ficou na Prefeitura. Quem causou esse dano que o

pague, e não o contribuinte.

Outra questão que gostaria de tratar desta tribuna é que, lamentavelmente, após

mais um feriado prolongado, temos recordes nas estradas. O governo Lula colhe os

recordes de mortes e acidentes nas nossas estradas com a falta de investimentos.

Levantamento recente feito pela Confederação Nacional de Transportes traz alguns

dados que nos impressionam. Temos acompanhado o problema através das reuniões

da Comissão de Segurança Pública nas Regiões Integradas de Segurança Pública -

Risps -, e um dado tem chamado a nossa atenção: a ausência de policiais rodoviários

federais nas regiões de Minas Gerais. No Norte de Minas temos 31 policiais

rodoviários federais para cuidar de quatro rodovias federais. No Sul de Minas temos

33 policiais rodoviários federais para cuidar de quase 400km de rodovia. Aí estão os

números do final de semana prolongado, números estarrecedores de mortes nas

estradas.

O retrato das nossas estradas é o seguinte: 73,7% das estradas federais de Minas

Gerais estão em mau estado de conservação. Deputada Rosângela Reis, tão

preocupada com a situação da BR-381 Norte, o interessante é que o DNIT, hoje,

explicando a situação das estradas, diz que esses números estão atrasados. O DNIT

começou agora a manutenção em 2.000km de estradas. Temos 14.000km. Atrasado

está o DNIT, e ainda começa na época das chuvas. Como fazer obras de

manutenção em época de chuvas? Como serão essas obras do DNIT? Temos aqui

os números: pista dupla com canteiro central em Minas Gerais, 721km; pista simples,
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12.724km. Vejam que 91,7% das estradas federais em Minas Gerais são de pistas

simples, como a BR-381 Norte. Nela o carro passa a centímetros de um caminhão

carregado. Corre-se risco o tempo todo nas nossas estradas. Se pensarmos que a

BR-040, de Juiz de Fora ao Rio de Janeiro, foi duplicada com recursos do pedágio - o

que utiliza a estrada paga o pedágio - e, com esse pagamento, a empresa faz a

duplicação; se pensarmos que a BR-381 Sul, a Fernão Dias, em direção a São Paulo,

foi duplicada, no início, com o governo Itamar Franco, depois completada no governo

Fernando Henrique Cardoso, veremos que o governo Lula realizou zero quilômetro de

duplicação em Minas Gerais. O Deputado Inácio Franco olha para mim pensando na

BR-262. Acontecerá. Esperamos que até o fim do governo Lula ele faça 1km de

duplicação em Minas Gerais. Pode ser na BR-262, de Juatuba até Nova Serrana,

mas até agora não aconteceu essa duplicação. Está aqui a situação das nossas

estradas, a situação deplorável das estradas federais em Minas Gerais.

Outro dia ouvia atentamente, acompanhava um daqueles discursos de Sua

Excelência, com todo o respeito que todo brasileiro deve ter ao Presidente da

República. O Presidente Lula dizia, no seu discurso no Rio de Janeiro, que havia

dado ordens ao Ministro Tarso Genro de dar tratamento especial ao Rio de Janeiro.

“O Rio, Ministro Tarso Genro” - dizia o Presidente Lula -, “tem de ter um tratamento

especial”. Será que Minas Gerais, que votou maciçamente no Presidente Lula,

esperava tratamento especial ao Rio de Janeiro? Creio que esperava. Mas esperava

tratamento especial também para Minas Gerais, para todas as regiões brasileiras.

Não pode haver entre os brasileiros diferença de tratamento. Todos temos de ser

tratados pelo governo da mesma maneira, especialmente brasileiros que têm as suas

estradas nessa situação. Sabemos que todos nós temos por hábito passar férias no

litoral, tendo de usar, nessas ocasiões, as estradas federais. Nesse caso, é um risco.

Hoje muitos têm de pensar se vão pegar um carro e colocar sua família nas estradas.

O risco é que, infelizmente, não terminem essa viagem. É lamentável ver como o

governo federal tem tratado o Estado de Minas Gerais. Algo que nos trouxe muita

esperança por parte do governo federal foi a construção do novo Viaduto Vila Rica,

chamado Viaduto das Almas. Cresci em Belo Horizonte acompanhando os acidentes

terríveis nesse viaduto, quedas de ônibus matando muitas pessoas. Esperávamos
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agora, com o avanço tecnológico, com o avanço da engenharia, que efetivamente

tivéssemos uma obra que realmente substituísse esse viaduto, feito na época de

Juscelino Kubitschek, na década de 50, que tivesse um traçado que trouxesse

segurança para o usuário. Passando duas vezes pela região, tive oportunidade de ver

a obra. Lamentavelmente, a obra, ao final, tem uma curva acentuada à direita. No fim

da rampa, há um viaduto e, no final dele, há uma curva acentuada à direita. Gastaram

tanto dinheiro para fazer o viaduto, demoram tanto tempo para fazê-lo e agora vão

entregar uma obra com risco para o usuário da via. Já estou avisando àqueles que

irão transitar no futuro no Viaduto da Almas, no Viaduto Vila Rica: cuidado com o

viaduto, nos dois sentidos, porque aqueles caminhões de minério que vêm da região

de Congonhas, de Ouro Branco, quando descerem, não conseguirão fazer a curva ao

final da rampa, ao final do Viaduto das Almas. Terminando, Sr. Presidente, gostaria

que a obra conseguisse assumir o nome de Viaduto Vila Rica, mas, pela obra que o

DNIT realizou, o viaduto continuará sendo, infelizmente, das almas. Cabe aos

motoristas cuidado absoluto ao passar por esse viaduto, porque a vida dos mineiros,

a vida dos brasileiros que utilizam as estradas federais em Minas Gerais continua em

risco. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada,

telespectadores, cidadãos e cidadãs que se encontram presentes na Assembleia

Legislativa, no dia 29/6/2007 a Comissão de Direitos Humanos visitou a 3ª Delegacia

Regional de Polícia Civil do Município de Manhuaçu. Lá estivemos para conhecer as

condições de encarceramento dos detentos desse estabelecimento. Não preciso dizer

que o quadro é o conhecido em cadeias públicas. Aliás, esse problema tem diminuído

nos últimos anos, mas se trata de um problema crônico: temos presos sob a guarda

da Polícia Civil e a situação nas cadeias públicas é precária. Porém, o que chamou a

atenção na visita da Comissão é que, além das tradicionais questões de

superlotação, de situação insalubre, de homens e mulheres abrigados nas mesmas

dependências, problemas de violência, tortura, maus-tratos e problemas específicos

de saúde, destacou-se também o problema da alimentação.

Houve denúncia, feita pelos presos, de que uma empresa do Espírito Santo havia
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ganho o contrato de licitação. Estivemos lá acompanhados da OAB - aliás, a

denúncia nos foi encaminhada por intermédio da OAB -, Seção Minas Gerais, pela

Comissão de Direitos Humanos da OAB local. A referida empresa teria sido

beneficiada na licitação. Daí a cumplicidade em relação à qualidade da comida: não

estaria havendo variação no cardápio, que constantemente era dobradinha, moela e

canjiquinha. Nós mesmos tivemos oportunidade de olhar uma marmita, e foi

exatamente esse o conteúdo que encontramos. Disseram também que não são raros

os problemas relacionados com comidas estragadas servidas naquela cadeia.

Todos nós sabemos que a Secretaria de Defesa Social estabelece um cardápio em

que a alimentação vem determinada por orientação de nutricionistas. Pelo menos é

isso o que está no papel, no planejamento da Secretaria.

Srs. Deputados, gostaria de dizer que a Comissão de Direitos Humanos, por meio

da Mesa da Assembleia, formulou quatro solicitações à referida Secretaria: uma, a

respeito da violência, especialmente de policiais que atuaram em São João do

Manhuaçu; a outra, um caso específico de dois presos, Salustrano Silva Campos e

Giliarde de Souza e Silva, que precisavam de atendimentos emergenciais de saúde

porque corriam risco, até de morrerem. Houve uma solicitação também para que

fosse liberada a verba da Apac, porque há muito Manhuaçu vem discutindo a criação

dessa entidade. Houve essa liberação na época. O Secretário teve sensibilidade

grande, e esses recursos foram liberados para construir uma unidade prisional do

método Apac, o que já se iniciou, e aí vem o destaque: encaminhamos à Secretaria

de Defesa Social requerimento para que fosse feita investigação a respeito da

alimentação local, para garantir a apuração das denúncias. Quero aqui elogiar a

Secretaria, que, mais que depressa, o encaminhou à Corregedoria de Polícia Civil,

porque a denúncia envolvia policiais civis que estavam na guarda de presos. Um

Corregedor - Delegado Dr. Elder Dângelo - muito sério atuou no caso, apurou com

rigor e fez, como primeira medida, solicitar, em juízo, a escuta telefônica do

empresário do Espírito Santo. E, pasmem os senhores, constatou-se um caso com o

empresário: várias ligações de policiais civis solicitando propina a ele.

Explica-se assim a qualidade da comida e a não fiscalização da Polícia Civil. Há

uma distorção enorme, e por isso defendemos a posição de que quem tem de
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administrar o presídio é a Subsecretaria de Defesa Prisional, os Agentes

Penitenciários, e não a polícia. Isso é norma geral da ONU: quem prende não deve

guardar. Mas a maior surpresa foi esta, Sras. e Srs. Deputados: em uma dessas

ligações, aparece, combinando com o empresário, a Delegada Cláudia Edna Calhau

de Castro e Andrade, MASP 336.363-7, Delegada-Geral de Polícia. E quem é essa

senhora? A Superintendente-Geral de Polícia Civil no Núcleo de Gestão Prisional e

Polinter. Exatamente, Srs. Deputados, a Delegada Edna Calhau, a Superintendente

que tem a responsabilidade de cuidar da alimentação dos presos, estava envolvida

com a corrupção. E o mais grave: o Corregedor de Polícia, a quem dirigi meu elogio,

Delegado Elder Dângelo, pediu a quebra do sigilo bancário das contas dos Agentes e

da Delegada envolvida, e foram encontrados depósitos nas contas de alguns dos

envolvidos na propina.

Não podendo haver outra medida, a Corregedoria da Polícia Civil indiciou a

Delegada e os Agentes por corrupção, formação de quadrilha e fraude à Lei de

Licitação nº 8.666.

Registro o que aconteceu em consequência de termos alertado as autoridades, até

mesmo as da Polícia Civil. Elogio a atitude do Secretário de Defesa Social, Dr.

Maurício Campos, e do Dr. Marco Antônio Monteiro de Castro, chefe de polícia, que,

no “Minas Gerais” de sábado, exonerou a Sra. Cláudia Edna Calhau de Castro e

Andrade da Coordenação do Núcleo de Gestão Prisional e Polinter. A nosso ver,

deveria ter sido decretada a prisão dela. Esperamos que, em juízo, a Justiça

determine a prisão dessa senhora. Uma situação dessa é um absurdo! Quando

policiais e Agentes Penitenciários lutam por melhores salários, dizem que não há

dinheiro. Quando os presos reclamam da qualidade da comida, ocorre o mesmo. Aqui

está a prova: o dinheiro vai para o ralo da corrupção.

A Delegada foi colocada à disposição da Superintendência-Geral da Polícia Civil.

Entendemos que, no caso de se cumprir a lei, o Estatuto dos Policiais Civis, ela teria

de ser afastada, como determina o art. 51. Houve a denúncia de formação de

quadrilha e de corrupção, fatos que justificam o afastamento.

Srs. Deputados, quem é essa senhora, quem é essa Delegada Cláudia Edna

Calhau de Castro? Quando este parlamentar, juntamente com os Deputados Padre
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João, Duarte Bechir e Domingos Sávio, esteve em Oliveira, essa mesma Delegada,

no dia 28/9/2009, promoveu um espetáculo de autoritarismo querendo impedir que a

Comissão de Direitos Humanos registrasse denúncias de tortura na Delegacia da

cidade.

Quero dizer a todos que nos chegou um “e-mail” de um Agente Penitenciário de

uma cadeia, onde há seis Agentes. Ele disse que não tem controle sobre o que

acontece lá, porque a cadeia é dirigida pela Polícia Civil. Registro que os presos

elogiaram os seis Agentes Penitenciários, assim como os três Agentes da Polícia. Só

criticaram o Delegado, Dr. Isaias Confort, que segundo o que foi dito, permite que o

tráfico de drogas aconteça dentro do estabelecimento, bem como um Agente da

Polícia chamado Daniel e um falso Agente da Polícia que usa a roupa da Polícia Civil,

dirige a viatura do Dr. Isaias Confort, usa distintivo e arma. Ele não é Agente da

Polícia, mas segurança. Não entendemos os motivos pelos quais o Delegado precisa

de tal asssessoria.

Ouvimos dois policiais - e o fizemos em segredo, para não colocarmos em risco a

segurança deles - que nos informaram que esse cidadão chamado Rodrigo era um

falso policial. Ouvimos um Agente Penitenciário que saiu da unidade e outro que

ainda está trabalhando lá. Todos eles reclamaram e afirmaram que o tráfico de

drogas corre solto porque o comando é do Delegado. Estava lá a Dra. Edna Calhau

defendendo esse Delegado e querendo impedir que a Comissão documentasse

esses fatos ocorridos na cadeia de Oliveira.

É interessante que um Agente Penitenciário disse que se demitiu, porque não

concordava com as irregularidades do tráfico de drogas que está sendo comandado

de dentro da delegacia por esse policial de araque chamado Rodrigo Bate Pau, que

dirige a viatura do Sr. Delegado, Dr. Isaías Confort. E lá estava a Edna Calhau. Só

que há denúncia também de uma empresa paulista que fornece alimentação para as

cadeias do Sul de Minas, a qual queremos que a Secretaria investigue; inclusive em

Oliveira. Eu me pergunto se ela não estava lá defendendo os interesses da própria

quadrilha de que faz parte - digo “quadrilha” porque ela foi indiciada por formação de

quadrilha. A Assembleia Legislativa tomou posicionamento e está processando a

Delegada e o policial. Pediu ainda a investigação em relação ao falso policial Dr.
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Rodrigo. Solicitarei agora à Assembleia que, de posse do inquérito no qual a

Delegada é indiciada - com denúncia feita pelo Ministério Público de corrupção, de

fraude na Lei de Licitações e de formação de quadrilha -, ela não seja colocada à

disposição da Superintendência-Geral, órgão que vem fazendo um bom trabalho na

polícia, mas seja afastada, conforme determina a lei.

Aqui deixo elogio ao Sr. Secretário Dr. Maurício Campos: em vez de afastar

Agentes Penitenciários que estão lutando pelo direito constitucional por melhores

salários, que afaste quem faz corrupção e coisas erradas dentro do sistema. Essa é a

medida correta. Se essas medidas forem antecipadas, Sr. Secretário, tenho a certeza

de que, corrigida e invertida a ordem nessas exonerações, o sistema prisional

melhora. Nesta semana, voltarei à tribuna para fazer outra denúncia contra outra

Delegada-Geral, porque hoje o tempo não é suficiente. V. Exas. podem ver que hoje

são poucos os casos de denúncia na Polícia Civil, pois esta se torna um exemplo em

nosso Estado. Sr. Secretário Maurício Campos, temos de nos antecipar, como houve

antecipação aqui, de forma que o sistema comece melhorando pelo exemplo dos que

o controlam e nele estão trabalhando. Parabéns por esta medida corretiva. Muito

obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas, trabalhadores

que acompanham os trabalhos da Assembleia e telespectadores, gostaria de

convidar todos os interessados para o importante debate que a Assembleia realizará,

o qual se iniciará amanhã, dia 4, quarta-feira, e continuará nos dias 5 e 6/11/2009.

Trata-se da sexta audiência pública de debate das prioridades do Estado, o chamado

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, com seus 57 projetos

estruturadores. Esta será a revisão das prioridades do Estado para o último ano do

atual governo Aécio. Desde 2003, a Assembleia Legislativa tem realizado, de maneira

inédita, audiências públicas para discussão dos projetos prioritários. Ano a ano,

introduziu o mecanismo da revisão anual participativa. É o momento de a sociedade

organizada, os sindicatos, as associações, as lideranças e as autoridades locais

realizarem avaliação e buscarem o aperfeiçoamento desse planejamento de médio

prazo.
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De lá para cá, nesses seis anos, já conseguimos aprovar 526 emendas populares,

tanto ao Orçamento quanto ao Plano Plurianual, lembrando que, neste ano, cada

Município irá discutir, na sua Câmara Municipal, as prioridades de 2010 a 2013. Esse

trabalho da Assembleia, que resultou nessas 526 emendas, traduziu um imenso

avanço em algumas áreas. Poderia destacar, por exemplo, a emenda popular que

incluiu como um dos projetos estruturadores do Estado o Sistema Único da

Assistência Social - Suas. Hoje, em Minas Gerais, por meio de recursos do governo

Lula e do Estado, ampliados por meio de emendas populares, existe o chamado

cofinanciamento para a implantação dos Centros de Referência da Assistência Social,

a porta de entrada para a política pública de assistência, mediante esse trabalho

realizado pela Comissão de Participação Popular, em conjunto com a Comissão de

Fiscalização Financeira, com a participação do governo do Estado e, obviamente, do

conjunto de Deputados e Deputadas desta Casa.

Hoje algumas emendas garantem políticas mais permanentes de combate ao

trabalho infantil nos lixões, de extensão da alimentação escolar para o ensino médio

noturno, de instalação e manutenção da campanha Proteja Nossas Crianças, de

combate ao abuso e à exploração sexual. Também fazemos um trabalho de apoio

aos fóruns regionais “Lixo e Cidadania”, que buscam organizar os catadores de

materiais recicláveis em associações e cooperativas para exercerem o trabalho de

coleta seletiva em vários Municípios mineiros. Há ainda a realização de feiras

regionais de economia solidária, garantidas por essas emendas populares. Aliás,

paralelamente à realização da audiência de revisão do PPAG de Belo Horizonte, nos

dias 4, 5 e 6/11/2009 haverá a realização, aqui, na Praça da Assembleia, da Feira

Estadual de Economia Solidária, também com boa parte de recursos provenientes de

emenda popular aprovada no Plenário desta Casa. Poderíamos aqui falar também

dos recursos direcionados ao Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan -,

que faz o controle de altura e peso de crianças em Minas Gerais, também garantidos

com recursos provenientes de emendas populares. Poderíamos ainda destacar o

acompanhamento social que hoje as assistentes sociais fazem nas famílias cujos

jovens são atendidos pelo programa Poupança Jovem, em oito Municípios mineiros,

uma ação nova de acompanhamento social nas escolas que garante a contratação de
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dezenas de assistentes sociais para fazer esse acompanhamento, com recursos

originários de emendas populares.

Como disse, 526 emendas populares representam obviamente um número bastante

efetivo de conquistas da sociedade civil, que neste ano, mais uma vez, responde

positivamente às audiências. De 2003 até aqui, praticamente 5 mil lideranças de todo

o Estado de Minas Gerais participaram desse processo. E, neste ano, mais uma vez,

iniciamos as nossas audiências nas cidades de Iturama, de Itaobim, no Médio

Jequitinhonha, de Montes Claros, de Poços de Caldas, no Sul de Minas, de Juiz de

Fora, na Zona da Mata, e agora, nesta semana, acontecerá a audiência que cobre a

região central. Nesses três dias, aqui, na Assembleia, serão apresentados os 57

projetos estruturadores do governo do Estado, inclusive um novo projeto, que é

exatamente o de preparação do Estado para sediar a Copa do Mundo de 2014. Esse

é um novo projeto estruturador. Nesses 57 projetos estão destinados

R$5.300.000.000,00, por isso é importante que esse debate seja feito de maneira

aprofundada, programa por programa, com a possibilidade de aperfeiçoamento e

apresentação de emendas populares. É isso o que faremos aqui, nesta semana,

durante os três dias de audiências públicas.

Quero dizer que, nas audiências que já realizamos no interior do Estado - tive a

oportunidade de participar de todas elas -, algumas propostas vêm ganhando uma

força muito grande. Uma preocupação comum em todas as regiões é o necessário

atendimento principalmente ao jovem usuário de drogas. Hoje há uma grande lacuna

no tratamento, na recuperação desse jovem, que, infelizmente, muitas vezes

ultrapassa a condição de usurário, ou seja, passa a participar diretamente do tráfico

de drogas. Há um grande número de propostas que buscam ampliar o atendimento a

esse jovem usuário, como há também uma grande demanda no Estado pela

ampliação do programa Poupança Jovem. Esse programa atinge somente oito

Municípios do Estado, ou seja, apenas 1% dos Municípios mineiros. Em todas as

regiões há uma cobrança para que ele seja ampliado para o restante do Estado.

Há várias demandas para a implantação de Centros de Referência de Assistência

Social, os chamados Cras. Em Minas Gerais, 332 Municípios não têm esses centros

de referências. Há também muitas demandas relativas aos chamados “Links”
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Faltantes, que se referem a trechos ainda não asfaltados, mas que são pontos de

ligação entre regiões e Municípios importantes - ainda que já estejam cobertos pelo

asfalto, pelo Proacesso. São ligações cuja importância econômica pode dinamizar o

desenvolvimento da região. Quanto a isso, várias propostas - quase uma centena -

foram apresentadas nas audiências regionais, e praticamente 400 inscrições já foram

realizadas para o evento desta semana.

Tenho o prazer de conceder aparte ao Deputado Duarte Bechir, nosso companheiro

de Comissão, que também integra esse esforço da Comissão de Participação

Popular.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte)* - Deputado André Quintão, gostaria de

parabenizá-lo pelo trabalho, embora não tenha tido a oportunidade de participar do

último e de todos os anteriores. Nota-se o grande esforço, a movimentação da

população mineira para ajudar a discutir o nosso Orçamento. Diante disso, quero dar

aqui os meus parabéns ao nobre companheiro pelo brilhante trabalho.

Sr. Presidente, com a permissão de V. Exa., quero trazer ao conhecimento de

Minas Gerais a notícia do falecimento, ocorrido ontem, do Sr. Blair da Costa Vieira,

ex-Vice-Prefeito e provedor do Hospital São Vicente de Paula, na cidade de São

Tiago, onde estive ontem, à noite, e pude acompanhar a tristeza dos familiares e de

toda a população são-tiaguense. Além de provedor do hospital, o Sr. Blair foi dirigente

esportivo e Vereador em 1967. Ele deixa para trás uma história rica de participação

no desenvolvimento da nossa querida São Tiago. Quero também comunicar aos

companheiros desta Casa e a toda Minas Gerais que, há alguns instantes, estávamos

participando da nossa coletiva de lançamento da Frente de Apoio ao Comércio

Varejista em nosso Estado. É uma frente que já nasce com muitas obrigações, mas,

com certeza, com o horizonte de muitas conquistas para o setor, que é o principal

fornecedor de emprego e renda no nosso Estado. Agradeço ao companheiro o

aparte. Muito obrigado.

O Deputado André Quintão* - Agradeço ao Deputado Duarte Bechir. Associo-me

também às condolências à família do Sr. Blair. Também parabenizo o Deputado

Duarte Bechir pela importante frente parlamentar que será lançada hoje, nesta Casa.

Quero continuar, Sr. Presidente, falando da importância da participação nesses três
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dias. As inscrições foram encerradas pela internet, mas não há nenhum impedimento

para que o cidadão, entidade legalmente constituída e servidores participem do

evento. Conseguimos que houvesse essa flexibilidade, e no dia do evento poderão

ser feitas inscrições. Amanhã teremos uma explanação geral sobre as prioridades

para o ano de 2010, o comportamento no Orçamento, as tendências

macroeconômicas e um balanço do que já foi realizado. A partir do período da tarde,

teremos grupos de trabalho, correspondentes às 13 áreas de resultado - redução da

pobreza, saúde, educação, desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e

do Rio Doce, logística, desenvolvimento econômico, questão ambiental, enfim,

repassaremos cada um dos 57 projetos estruturadores com seus respectivos

gerentes. E o que é principal: a partir da apresentação de cada gestor, a possibilidade

da sociedade de apresentar sua sugestão, que será analisada pelas Comissões de

Participação Popular e de Fiscalização Financeira, em negociação com a base do

governo, para que o maior número possível de sugestões populares sejam

incorporadas ao Orçamento. Até hoje, 526 emendas populares foram incorporadas

aos Orçamentos sucessivos. Esse processo mostra que Minas Gerais está

amadurecida para, quem sabe, iniciativa mais ousada: o processo de formulação do

planejamento, uma participação mais descentralizada, correspondente às várias

regiões de Minas. Aí, sim, uma espécie de orçamento e planejamento regionais

participativos em nosso Estado, envolvendo a Assembleia, movimentos sociais,

governo, associações de Prefeitos e Vereadores, enfim, as organizações vivas da

sociedade mineira. Reitero o convite para que nos dias 4, 5 e 6 possamos fazer um

bom debate sobre as prioridades para o governo do Estado no ano de 2010. Deixo

meus sinceros agradecimentos a toda a equipe técnica da Assembleia, à Mesa, ao

nosso Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, por todo apoio. Não seria possível

deflagrar e continuar com tanto sucesso e êxito uma iniciativa que é exemplo para

todo o Brasil sem o apoio institucional da Assembleia e o apoio dedicado dos seus

servidores, do pessoal dos gabinetes e das comissões e dos demais Deputados

desta Casa. Poderemos, nesses três dias, aperfeiçoar e melhorar o último ano, quem

sabe com propostas mais ousadas e que contemplem a vida dos cidadãos das

regiões mais distantes e do povo mais humilde do Estado de Minas Gerais. Obrigado.
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* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Esgotada a hora destinada a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

ACORDO DE LÍDERES

Os Deputados que este subscrevem, representando a totalidade dos membros do

Colégio de Líderes, deliberam que seja prorrogado até 27/11/2009 o prazo para

recebimento de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808/2009, do Governador do

Estado, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2008-2011, e 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.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 3 de novembro de 2009.

José Henrique, 2º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 4.939 a 4.942/2009,

da Comissão de Saúde, 4.943/2009, da Comissão de Cultura, e 4.944/2009, da

Comissão de Educação. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Cultura - aprovação, na 24ª Reunião Ordinária, em

28/10/2009, dos Projetos de Lei nºs 3.724 e 3.735/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, e 3.804/2009, da Deputada Gláucia Brandão; de Política Agropecuária -
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aprovação, na 31ª Reunião Ordinária, em 27/10/2009, dos Projetos de Lei nºs

3.749/2009, do Deputado Carlos Gomes, e 3.768/2009, do Deputado Paulo Guedes;

de Turismo - aprovação, na 22ª Reunião Ordinária, em 29/10/2009, dos

Requerimentos nºs 4.812 e 4.825/2009, do Deputado Duarte Bechir, e 4.813/2009, do

Deputado Jayro Lessa; de Assuntos Municipais - aprovação, na 30ª Reunião

Ordinária, em 28/10/2009, dos Requerimentos nºs 4.826/2009, do Deputado Duarte

Bechir, e 4.851 e 4.852/2009, da Comissão de Participação Popular; e de Segurança

Pública - aprovação, na 27ª Reunião Ordinária, em 3/11/2009, dos Requerimentos nºs

4.894/2009, da Comissão de Direitos Humanos, com as Emendas nºs 1 e 2, e

4.897/2009, da Comissão de Assuntos Municipais (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII

do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Neider Moreira,

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 1.040/2007, e Carlos Gomes,

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 3.750/2009 (Arquivem-se os

projetos.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando

seja encaminhado ao Presidente do América Futebol Clube 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, uma

vez que o convênio firmado entre o Estado e os clubes para a exploração do

estacionamento impõe a proibição da venda de bebidas alcoólicas. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

- Esse requerimento foi recebido na 97ª Reunião Ordinária, realizada em

28/10/2009.

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando

seja encaminhado ao Presidente do Clube Atlético Mineiro 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, uma
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vez que o convênio firmado entre o Estado e os clubes para a exploração do

estacionamento impõe a proibição da venda de bebidas alcoólicas. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

- Esse requerimento foi recebido na 97ª Reunião Ordinária, realizada em

28/10/2009.

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando

seja encaminhado ao Presidente do Cruzeiro Esporte Clube 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, uma

vez que o convênio firmado entre o Estado e os clubes para a exploração do

estacionamento impõe a proibição da venda de bebidas alcoólicas. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

- Esse requerimento foi recebido na 97ª Reunião Ordinária, realizada em

28/10/2009.

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando

seja encaminhado ao Presidente do Villa Nova Atlético Clube 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, uma

vez que o convênio firmado entre o Estado e os clubes para a exploração do

estacionamento impõe a proibição da venda de bebidas alcoólicas. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

- Esse requerimento foi recebido na 97ª Reunião Ordinária, realizada em

28/10/2009.

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando

seja solicitado à Presidência da República remessa oficial a esta Comissão de toda a

documentação referente ao Programa Pró-Caminhoneiro. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
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Requerimento da Comissão de Educação, solicitando seja encaminhado ao Prefeito

Municipal de Januária pedido de informações sobre as providências tomadas para

solucionar o problema das creches desse Município, sobretudo no tocante ao

compromisso assumido pelo Prefeito Municipal, em audiência pública desta

Comissão, realizada em Januária no dia 9 de setembro último, de imediato repasse

às creches dos recursos depositados, para esse fim, em favor do Município. Em

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

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja o Projeto de Lei nº

1.512/2007, em 1º turno, distribuído à Comissão de Saúde. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João, 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* - Cumprimento o Exmo. Presidente, Deputado José

Henrique; as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados; os telespectadores da TV

Assembleia; os Presidentes de CDLs, que vieram para o lançamento da Frente

Parlamentar em Defesa do Comércio Varejista, que se realizará hoje, às 18 horas, no

Salão Nobre desta Casa; o Deputado Duarte Bechir, pela importante iniciativa da

constituição dessa Frente Parlamentar; e, de forma muito especial, os Agentes

Penitenciários presentes neste Plenário. Reiteramos o posicionamento do Bloco PT-

PMDB-PCdoB de fazermos apelo ao governo do Estado para que reabra as

negociações com essa importante categoria. Foram quase 600 Agentes

Penitenciários, sendo que alguns foram demitidos sumariamente e outros afastados

de suas atividades de forma igualmente sumária, em desrespeito à legislação vigente,

pois não se instalou o devido processo administrativo para apurar eventuais deslizes

ou abusos por parte de algumas pessoas. Isso está sendo utilizado contra a categoria

simplesmente porque ela vem defendendo seus legítimos direitos de melhoria nas

condições de trabalho e salariais. Fazemos um apelo ao governo do Estado para que
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receba essa categoria e negocie com ela ainda hoje. Por minha iniciativa e do

Deputado Weliton Prado, aprovamos a realização de uma audiência pública no dia

11, próxima quarta-feira, na Comissão de Direitos Humanos, e esperamos que o

governo tenha a sensibilidade de sentar e negociar com os Agentes Penitenciários.

Torcemos para que Minas Gerais saia na mídia nacional com boas notícias como

essa: negociação com os trabalhadores, com os Agentes Penitenciários, e não com

notícias tão ruins como, por exemplo, a do “blog” do Juca Kfouri, cuja informação nele

contida acredito não ser verdadeira. Aliás, quem não viu ainda pode acessar o “blog”

do Juca Kfouri, que traz más notícias sobre o comportamento do Governador do

Estado, caso seja verdade. Portanto, espero que o nosso Governador Aécio Neves

dê bons exemplos e convoque a categoria, os Agentes Penitenciários, os seus

sindicatos, e possamos encontrar uma solução negociada para essa importante

categoria.

Sr. Presidente, prestei muita atenção no importante pronunciamento do ilustre

Deputado João Leite sobre o estudo promovido pela Confederação Nacional dos

Transportes - CNT -, tão bem presidida pelo mineiro Clésio Andrade. O Deputado

João Leite trouxe a esta tribuna informações sobre esse estudo, o qual também fiz.

Por esta razão, fiquei um pouco preocupado com a forma como ele abordou esse

estudo, o que me levou a algumas reflexões. Primeiro, pela forma como o Deputado

João Leite tratou o assunto, parece-me que ele não teve o cuidado de ler o conteúdo

global do estudo, porque as informações dele parecem um pouco distorcidas, ou

então está utilizando desse estudo para, quem sabe, fazer aquela velha politicagem

que é fruto do desencontro que ele tem das ideias do Presidente Lula. Tive o cuidado,

Sr. Presidente, de fazer um levantamento desse importante estudo sobre as estradas

de Minas Gerais. A CNT, ao promover esse estudo, sem dúvida alguma trouxe uma

importante contribuição. Após um final de semana prolongado nas estradas de Minas

Gerais, discutir esse estudo é muito importante. É relevante salientar que o estudo foi

realizado sobre as estradas de Minas em todo o seu conjunto. Foram pesquisadas as

rodovias estaduais de Minas Gerais e as federais que cortam este Estado. Também é

importante salientar que o estudo se ateve às rodovias pavimentadas. Há várias

estradas de Minas que ainda não possuem pavimento, que estão na terra batida, e,
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nesse período de chuvas, não deve haver tráfego algum, como no nosso Vale do Rio

Doce. Essa noite o Rio Suaçuí transbordou, e provavelmente, em sua cabeceira, as

estradas estão paradas, como os trechos de Água Boa a Malacacheta e de Peçanha

a Coroaci, que não têm asfalto. Essas estradas não entraram no estudo. O estudo

levou em conta três aspectos: o pavimento, a sinalização e a geometria. Foram dados

notas e conceitos, como regular, bom, ruim, péssimo ou ótimo para cada um desses

quesitos, pavimento, sinalização e geometria. Há um quesito geral que é a média dos

quesitos obtidos. Fazendo um levantamento pelo geral, percebemos que foram

avaliados 3.591km de rodovias estaduais, num total de 545 rodovias, e 11.273km de

rodovias federais, num total de 49 rodovias. Daí se constata que a maior parte das

rodovias de Minas são federais, ou seja, mais que o dobro. Essas rodovias ficaram

durante muito tempo abandonadas, especialmente na época do governo Fernando

Henrique Cardoso, quando ele abandonou as rodovias de Minas em virtude daquela

briga que teve com o nosso saudoso governo Itamar Franco. Pagamos o preço disso

até hoje. Das 45 rodovias estaduais avaliadas pela CNT, 30 receberam o conceito

regular, e das rodovias federais, 29 receberam esse conceito. Receberam o conceito

ruim 11 das rodovias estaduais e 5 das federais; o conceito péssimo, 3 rodovias

estaduais e 1 federal; o conceito bom, apenas 1 rodovia estadual, mantida pelo DER,

e 13 das federais.

Então temos 13 rodovias federais avaliadas com conceito bom; em contrapartida,

uma rodovia estadual com conceito bom. Nenhuma das rodovias estaduais obteve

conceito ótimo; em contrapartida, uma rodovia federal obteve esse conceito: a BR-

496, de 137km de extensão. O que percebemos é que a malha rodoviária federal é

muito superior à malha estadual. São 11.000km contra 3.500km. No geral, as

rodovias federais estão mais bem-avaliadas do que as estaduais. Não quero dizer

com isso que as estradas mineiras estão perfeitas, resolvidas, e sim que há grande

esforço do governo federal para melhorar sua condição de trafegabilidade. É óbvio

que isso pressupõe investimentos altos, que precisam ser feitos, sem dúvida alguma.

Não podemos é vir aqui e dizer que o Presidente Lula não está fazendo nada, que ele

não olha para Minas Gerais. Com o maior respeito do mundo, esse Presidente tem

profundo carinho pelo nosso Estado, e não apenas por ele, mas pelo restante do
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Brasil, do Norte ao Sul. Ele os trata com muita responsabilidade e equidade, de

acordo com suas necessidades. O tratamento diferenciado que será dedicado ao Rio

de Janeiro está correto, pois esse Estado vive momento difícil e precisa, sim, de

atenção especial. Isso não implica desconsiderar os outros Estados. Minas está

sendo tratada com muito carinho, muito respeito, muita cordialidade por parte do

nosso governo federal. É claro que precisa aumentar ainda mais os investimentos.

A Ministra Dilma Rousseff anunciou, na semana passada, a liberação de recursos

do PAC para a revitalização do Anel Rodoviário de Belo Horizonte e para o Rodoanel,

que vai de Betim e passa por Ravena, diminuindo o fluxo de veículos nesse trecho

norte da BR-381, que é, sem dúvida alguma, o principal gargalo do transporte em

Minas Gerais. Apesar de estar toda recapeada, remodelada, tem traçado obsoleto,

com engenharia da década de 50. Portanto, por mais reformas que sofra, sempre

necessitará da duplicação, obra de característica especial em razão do traçado

defasado do trecho. Não restam dúvidas de que Minas precisa dessa duplicação. O

Presidente Lula e a Ministra Dilma têm ciência disso e estão trabalhando para

entregar essas obras o mais rápido possível.

Acho importante fazermos uma análise desarmada dos fatos. Em nome do nosso

sentimento político ou da nossa identificação política, não podemos maquiar

números. O estudo da CNT mostra que ainda é preciso melhorar as rodovias, que

estão passando por reformas. Minas precisa fazer mais, pois suas rodovias estão

piores, algumas nem sequer têm asfalto. Mas também devemos reconhecer as

notícias boas. De acordo com o levantamento da Polícia Rodoviária Federal, o índice

de acidentes ainda é alto, mas diminuiu em relação ao último feriado, o de Nossa

Senhora Aparecida.

Segundo levantamento da Polícia Rodoviária Federal, o número de acidentes ainda

é alto, mas precisamos reconhecer que diminuiu em relação ao feriado passado, de

Nossa Senhora Aparecida. Há acidentes também que não são fruto do estado da

rodovia. O acidente mais grave, ocorrido na BR-040, na altura do Km 339, no

Município de Felixlândia, aconteceu em uma reta, numa rodovia em boa situação. O

veículo saiu da pista, chocou em uma árvore, pegou fogo e matou três pessoas. Foi

um acidente gravíssimo, e somos solidários com as famílias, mas temos de
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reconhecer que existe uma parcela de irresponsabilidade por parte de minoria muito

pequena de motoristas que se esquecem de que o veículo não pode ser utilizado

como arma, com excesso de velocidade. Então faço questão de deixar esse registro.

O estudo da Confederação Nacional do Transporte merece, sem dúvida alguma,

atenção especial; que possamos, por meio desse estudo, fazer justiça com quem está

trabalhando e apontar o rumo para Minas, que precisa de muito mais, porém

reconhecemos o que foi feito por este Estado e, de forma muito especial, pelo

Presidente 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 as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 4, às

20 horas, e para a especial também de amanhã, às 9 horas, nos termos dos editais

de convocação, bem como para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a

seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).

Levanta-se a reunião.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/10/2009

Às 9h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Padre João, Sebastião Costa e Ademir Lucas (substituindo o Deputado

Ronaldo Magalhães, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Fábio Avelar. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sebastião Costa, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

3.833 e 3.837/2009 (Deputado Gilberto Abramo); 3.839/2009 (Deputado Delvito
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Alves); 3.827, 3.834 e 3.838/2009 (Deputado Ronaldo Magalhães); 3.828 e

3.830/2009 (Deputado Sebastião Costa); 3.826 e 3.835/2009 (Deputado Chico Uejo);

3.831 e 3.832/2009 (Deputado Padre João); 3.829 e 3.836/2009 (Deputado Dalmo

Ribeiro Silva); e 3.708/2009 (Deputado Padre João, em virtude de redistribuição)

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. São

convertidos em diligência à Secretaria de Estado de Saúde o Projeto de Lei nº

3.355/2009 (relator: Deputado Delvito Alves); à Secretaria de Estado de Planejamento

e Gestão os Projetos de Lei nºs 3.784 e 3.786 (relator: Deputado Ademir Lucas, em

virtude de redistribuição); à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e ao

Prefeito Municipal de Jacutinga o Projeto de Lei nº 3.799/2009. O parecer sobre o

Projeto de Lei nº 3.708/2009, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de

solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Padre João. Após discussão e

votação, é aprovado o parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no

1º turno, do Projeto de Lei nº 3.741/2009 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado

Sebastião Costa). Neste momento, o Deputado Chico Uejo comparece no recinto. O

parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.803/2009, no 1º turno, deixa de ser apreciado em

virtude de prorrogação de prazo regimental solicitada pelo relator, Deputado

Sebastião Costa. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

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

de Lei nºs 3.826 e 3.056/2009 na forma do substitutivo nº 1 (relator: Deputado Chico

Uejo). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e

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

votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres que

concluem pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs

2.125/2008 e 3.823/2009 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.378/2009 com a

Emenda nº 1, 3.780, 3.781 e 3.807/2009 (relator: Deputado Sebastião Costa, em

virtude de redistribuição); 3.386 e 3.782/2009, este com a Emenda nº 1 (relator:

Deputado Padre João, em virtude de redistribuição); 3.796, 3.644 e 3.773/2009

(relator: Deputado Sebastião Costa); 3.798 com a Emenda nº 1 e 3.821/2009 (relator:

Deputado Padre João); 3.801 e 3.817 ambos com a Emenda nº 1, 3.812 e 3.819/2009
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(relator: Deputado Chico Uejo); e 3.673 e 3.804/2009 (relator: Deputado Ademir

Lucas, 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 que solicitam sejam

baixados em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 3.775, 3.800, 3.802 e

3.825/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

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

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa - Ademir Lucas - Rosângela Reis

- Padre João.

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 27/10/2009

Às 15h24min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Antônio Carlos Arantes, Carlos Gomes, Chico Uejo e Domingos Sávio,

membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Dalmo

Ribeiro Silva e Padre João. 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 apresentar e

debater os dados do censo agropecuário sobre a agricultura familiar no Brasil,

divulgados pelo IBGE em 30/9/2009, e discutir e votar as matérias constantes na

pauta, pareceres de redação final e proposições da comissão. A seguir, comunica o

recebimento de correspondência da Sra. Sônia Val Dias, Chefe do Gabinete da

Presidência do IBGE, em que solicita verificar a possibilidade de adiamento desta

audiência pública, tendo em vista a impossibilidade do comparecimento do Sr.

Eduardo Pereira Nunes, Presidente do IBGE. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem

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

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
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cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.749/2009 (relator: Deputado Chico

Uejo) e 3.768/2009 (relator: Deputado Carlos Gomes), que receberam parecer por

sua aprovação. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são

aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 888/2007, e 3.676

e 3.687/2009. 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; Nílton Alves de Oliveira, Chefe da Divisão

de Obtenção de Terras, representando o Superintendente Regional do Incra no

Estado; Lucas Scarascia, Superintendente de Segurança Alimentar e Apoio à

Agricultura Familiar, representando o Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede

a palavra ao Deputado Padre João, autor do requerimento que deu origem ao debate,

para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para

que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos

ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados: Carlos

Pimenta em que solicita à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão o envio a

esta Casa de cópia do contrato de doação celebrado entre o Estado e a União,

decorrente da Lei nº 13.184, de 1999, que autoriza o Poder Executivo a doar imóveis

à União; e Dalmo Ribeiro Silva em que solicita ao Secretário de Estado de Fazenda

seja garantida a extensão do regime de substituição tributária de ICMS incidente

sobre as operações com carnes e outros produtos comestíveis resultantes do abate

de bovino, bubalino e suíno no Estado. São recebidos pela Presidência

requerimentos dos Deputados: Almir Paraca em que solicita seja realizada audiência

pública para debater os resultados da política de regularização fundiária das terras

públicas do Estado sob responsabilidade da Secretaria de Estado Extraordinária para

Assuntos de Reforma Agrária e do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais; e

Vanderlei Jangrossi e Chico Uejo em que solicitam audiência pública para debater a

política de regularização fundiária das terras públicas do Estado, em especial, das
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terras devolutas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Carlos Gomes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 247/2008

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, dois processos administrativos de legitimação de posse de terra devoluta

rural do Estado.

A mensagem foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/7/2008 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

Por intermédio da Mensagem nº 247/2008, o Governador do Estado encaminhou a

esta Casa dois processos de legitimação de lotes de terras devolutas rurais, situados

nos Municípios de Indaiabira e Rio Pardo de Minas, ambos com área entre 100ha e

250ha, devidamente instruídos pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais -

Iter-MG -, 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
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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 50ha a quem cumpra os requisitos

constitucionais; de ação judicial discriminatória, limitada a área de 250ha, 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 o limite de 250ha, a quem torná-la

economicamente produtiva e comprovar sua vinculação pessoal com ela.

De acordo com o art. 18 da Lei nº 11.020, de 1993, que dispõe sobre terras

públicas e devolutas estaduais, para tornar o lote economicamente produtivo, o

posseiro deve utilizar, no mínimo, 30% de sua área aproveitável para agricultura e

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 sua efetiva

utilização econômica.

Entretanto, o processo do requerente Mardem de Almeida Pinheiro deverá ser

devolvido ao Iter-MG, pois sua gleba é contígua à requerida por seu irmão Thales de

Almeida Pinheiro, correspondente a parte da Fazenda Curral Novo-Covão, também

dividida com Marla de Almeida Pinheiro e Thaísa de Almeida Pinheiro. Assim, cabe

ao Iter-MG reexaminar os processos citados, antes de apresentá-los para aprovação

nesta Casa.

Feita essa alteração, importa esclarecer que a tramitação do processo de Sebastião

Rodrigues Paixão, que se encontra em conformidade com a legislação vigente,

observará a Lei nº 11.020, de 1993, que dispõe sobre terras públicas e devolutas

estaduais.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela apresentação do projeto de resolução a seguir

formalizado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº /2009
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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 Sebastião

Rodrigues Paixão, situada no local denominado Fazenda Água Boa, no Município de

Rio Pardo de Minas, com a área de 156,8933ha.

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

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Carlos Gomes.

PARECER SOBRE PROPOSIÇÃO ENCAMINHADA PELA MENSAGEM Nº 420/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 420/2009, o Governador do Estado enviou a esta

Casa proposição 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.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/10/2009 e encaminhada

a esta Comissão de Constituição e Justiça para desmembramento em proposições

específicas, nos termos do § 5º do art. 173 do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição encaminhada pela Mensagem nº 420/2009 pretende dar

denominações aos prédios públicos e ao auditório da Cidade Administrativa

Presidente Tancredo de Almeida Neves, localizada no Município de Belo Horizonte, e

alterar a Lei nº 13.408, de 21/12/99.

No processo legislativo, os projetos de lei tramitam em dois turnos, ressalvados

aqueles em que o Regimento Interno prevê regra diferente. Normalmente, são

examinados pela Comissão de Constituição e Justiça, por comissão de mérito,

relacionada com a matéria tratada, e, se for o caso, pela Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, antes de serem apreciados pelo Plenário em 1º turno.

Após novo exame da comissão de mérito, retornam ao Plenário para serem
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aprovados em 2º turno.

Em razão do disposto no inciso I do art. 103 do Regimento Interno, os projetos de

lei que versam sobre declaração de utilidade pública e denominação de próprios

públicos têm tramitação especial, pois a comissão de mérito pertinente delibera

conclusivamente em turno único, funcionando como se fosse o Plenário. Essas

matérias somente são apreciadas pelo conjunto dos parlamentares se, no prazo de

48 horas, houver requerimento de um décimo dos membros da Assembleia

Legislativa.

Vê-se, portanto, que a proposição encaminhada pela mensagem em análise trata

de matérias que possuem ritos de tramitação diferentes. A denominação de próprios

públicos, matéria prevista na alínea “b” do inciso I do art. 103, do Regimento Interno,

deve tramitar em turno único, sendo apreciada conclusivamente pela Comissão de

Administração Pública, por tratar de assunto relacionado à organização do Poder

Executivo.

Por seu turno, a alteração da Lei nº 13.408, de 21/12/99, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado, deve seguir

o processo legislativo normal, com apreciação pelo Plenário em dois turnos.

Em decorrência dessas considerações, estamos procedendo ao desmembramento

dessas matérias, para que, após recebidas pelo Plenário, possam tramitar de acordo

com as disposições regimentais.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela apresentação dos projetos de lei a seguir

apresentados.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Ronaldo Magalhães -

Ademir Lucas - Gustavo Valadares.

PROJETO DE LEI Nº /2009

Dá denominação aos prédios públicos e ao auditório da Cidade Administrativa

Presidente Tancredo de Almeida Neves, localizada no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Palácio Tiradentes o prédio destinado à sede do Poder
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Executivo 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 da 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-010;

II - Gerais, o Prédio II, localizado a 300 metros da Rodovia MG-010.

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

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº /2009

Altera a Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - 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 ou evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico

ou outros valores que digam respeito às tradições históricas e culturais do Estado.”.

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

Aécio Neves, Governador do Estado.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.982 /2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em epígrafe tem por

objetivo dar a denominação de Rodovia Vereador Eduardo Luiz de Siqueira ao trecho

da Rodovia MG-347 que menciona.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 9/2/2008, a matéria foi distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas.

Vem agora a esta Comissão para o exame preliminar dos aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art.

188, do Regimento Interno.

Em 26/2/2008, a relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao DER-

MG a fim de obter informações sobre o referido trecho. De posse da resposta,

passamos à análise do projeto de lei.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.982/2008 tem por finalidade dar a denominação de Rodovia

Vereador Eduardo Luiz de Siqueira ao trecho da Rodovia MG-347 que liga o

Município de Conceição das Pedras ao Município de Pedralva.

No tocante à competência normativa, as matérias que só podem ser reguladas pela

União, de interesse nacional, estão relacionadas no art. 22 da Constituição da

República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez, estão previstas no art.

30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse

local e de suplementar as legislações federal e estadual, para melhor atender às suas

peculiaridades. Quanto ao Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1°

do art. 25 da nossa Lei Maior, 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 uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei nº 13.408, de 1999, que dispõe sobre a

matéria, estabelecendo a exigência de que o homenageado seja falecido e se tenha

destacado por serviços prestados à coletividade.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à

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

de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto em

tela por membro deste Parlamento.

Cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, em resposta à diligência solicitada,
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informou, por meio de nota técnica de 5/3/2008, que não se trata da MG-347 e que o

trecho não possui denominação oficial.

Observe-se que o referido trecho faz parte do Programa de Pavimentação de

Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios - Proacesso -, da Secretaria de

Estado de Transportes e Obras Públicas, que tem como finalidade contribuir para o

desenvolvimento socioeconômico de Municípios com baixo Índice de

Desenvolvimento Humano - IDH - e precária conexão com a rede viária principal, por

meio da melhoria e pavimentação da infraestrutura rodoviária de acesso.

Em decorrência disso, apresentamos ao final deste parecer o Substitutivo nº 1, que

identifica corretamente o trecho a ser denominado e esclarece o fato de fazer parte

do Proacesso.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 1.982/2008 na forma do Substit utivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dá a denominação de Rodovia Vereador Eduardo Luiz de Siqueira ao trecho da

Rodovia MG-347 que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominado Rodovia Vereador Eduardo Luiz de Siqueira o trecho

rodoviário que liga o Município de Conceição das Pedras ao Município de Pedralva.

Parágrafo único – O trecho rodoviário de que trata esta lei faz parte do Programa de

Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios - Proacesso -, da

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.

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

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Rosângela Reis -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 2.437 /2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe tem por
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objetivo dar denominação de José Cícero Pestana à rodovia que liga o Município de

Josenópolis ao Município de Padre Carvalho.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 6/6/2008, a matéria foi distribuída às

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

Públicas.

Vem agora a esta Comissão para o exame preliminar dos aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art.

188, do Regimento Interno.

Em 24/6/2008, esta Comissão solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, a

fim de obter informações sobre a referida rodovia. De posse da resposta, passamos à

análise do projeto de lei.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.437/2008 tem por finalidade dar a denominação de José

Cícero Pestana à rodovia que liga o Município de Josenópolis ao Município de Padre

Carvalho.

Na Constituição da República, no que se refere à competência normativa, as

matérias que só podem ser reguladas pela União estão relacionadas no art. 22; as

que são reguladas pelo Município estão previstas no art. 30; e as reguladas pelo

Estado estão mencionadas no § 1° do art. 25, cabend o a ele tratar das matérias que

não se enquadram no campo privativo da União nem do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União nem do Município, podendo ser objeto de

disciplina jurídica por parte do Estado.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei nº 13.408, de 1999, que dispõe sobre a

matéria, estabelecendo a exigência de que o homenageado seja falecido e que se

tenha destacado por serviços prestados à coletividade.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à

Mesa da Assembleia nem aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do

Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do

projeto em tela por membro deste Parlamento.
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Cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, em resposta à diligência solicitada,

manifestou-se, por meio da nota técnica datada de 23/7/2008, favoravelmente à

pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que a rodovia não tem denominação

oficial.

Observe-se que o referido trecho faz parte do Programa de Pavimentação de

Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios - Proacesso -, da Secretaria de

Estado de Transportes e Obras Públicas, que tem como finalidade contribuir para o

desenvolvimento socioeconômico de Municípios com baixo Índice de

Desenvolvimento Humano - IDH - e precária conexão com a rede viária principal, por

meio da melhoria e da pavimentação da infraestrutura rodoviária de acesso.

Em decorrência disso, apresentamos a Emenda nº 1 ao final deste parecer, que

acrescenta parágrafo único ao art. 1º, com o objetivo de esclarecer esse fato.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 2.437/2008 com a Em enda nº 1 a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao art. 1º o seguinte parágrafo único:

“Art. 1º – (...)

Parágrafo único – O trecho rodoviário de que trata esta lei faz parte do Programa de

Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios – Proacesso –, da

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.”.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Sebastião Costa -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.472/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar denominação de Evaristo Bispo de Sá à rodovia que liga o Município de

Padre Carvalho ao entroncamento da BR-251.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 12/6/2008, a matéria foi distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas.

Vem agora a esta Comissão, para o exame preliminar dos aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art.

188, do Regimento Interno.

Em 2/7/2008, esta Comissão solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –, a

fim de obter informações sobre o referido trecho. De posse da resposta, passamos à

análise do projeto de lei.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.472/2008 tem por finalidade dar a denominação de Evaristo

Bispo de Sá à rodovia que liga o Município de Padre Carvalho ao entroncamento da

BR-251.

Na Constituição da República, no que se refere à competência normativa, as

matérias que só podem ser reguladas pela União estão arroladas no art. 22; as que

são reguladas pelo Município estão previstas no art. 30; e as reguladas pelo Estado

estão listadas no § 1° do art. 25, cabendo a ele tr atar das matérias que não se

enquadram no campo privativo da União nem do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União nem do Município, podendo ser objeto de

disciplina jurídica por parte do Estado.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei nº 13.408, de 1999, que dispõe sobre a

matéria, estabelecendo a exigência de que o homenageado seja falecido e que se

tenha destacado por serviços prestados à coletividade.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à

Mesa da Assembleia nem aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do

Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do

projeto em tela por membro deste Parlamento.

Cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, em resposta à diligência solicitada,

se manifestou, por meio da nota técnica datada de 26/6/2008, favoravelmente à

pretensão do projeto de lei em análise, informando que o trecho não possui
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denominação oficial.

Observe-se que o referido trecho faz parte do Programa de Pavimentação de

Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios – Proacesso –, da Secretaria de

Estado de Transportes e Obras Públicas, que tem como finalidade contribuir para o

desenvolvimento socioeconômico de Municípios com baixo Índice de

Desenvolvimento Humano – IDH – e precária conexão com a rede viária principal, por

meio da melhoria e da pavimentação da infraestrutura rodoviária de acesso.

Em decorrência disso, apresentamos a Emenda nº 1, redigida ao final deste

parecer, que acrescenta parágrafo único ao art. 1º, com o objetivo de esclarecer esse

fato.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 2.472/2008 com a Em enda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao art. 1º o seguinte parágrafo único:

“Art. 1º – (...)

Parágrafo único – O trecho rodoviário de que trata esta lei faz parte do Programa de

Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios – Proacesso –, da

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.”.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Rosângela Reis -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 2.476 /2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar denominação de José Alves de Sousa à estrada que liga o Município de

Miravânia ao de Cônego Marinho.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 13/6/2008, a matéria foi distribuída às

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

Públicas.
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Vem agora a esta Comissão para o exame preliminar dos aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art.

188, do Regimento Interno.

Em 2/7/2008, esta Comissão solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –, a

fim de obter informações sobre o referido trecho, e ao autor, para a comprovação do

falecimento do homenageado.

De posse das respostas, passamos à análise do projeto de lei.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.476/2008 tem por finalidade dar a denominação de José Alves

de Sousa à estrada que liga o Município de Miravânia ao de Cônego Marinho.

Na Constituição da República, no que se refere à competência normativa, as

matérias que só podem ser reguladas pela União estão listadas no art. 22; as que são

reguladas pelo Município estão previstas no art. 30; e as reguladas pelo Estado estão

arroladas no § 1° do art. 25, cabendo a ele tratar das matérias que não se enquadram

no campo privativo da União nem do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União nem do Município, podendo ser objeto de

disciplina jurídica por parte do Estado.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei nº 13.408, de 1999, que dispõe sobre a

matéria, estabelecendo a exigência de que o homenageado seja falecido e que se

tenha destacado por serviços prestados à coletividade.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à

Mesa da Assembleia nem aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do

Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do

projeto em tela por membro deste Parlamento.

Cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, em resposta à diligência solicitada,

manifestou-se, por meio da nota técnica datada de 23/7/2008, favoravelmente à

pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o trecho não possui

denominação oficial.

Observe-se que o referido trecho faz parte do Programa de Pavimentação de
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Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios – Proacesso –, da Secretaria de

Estado de Transportes e Obras Públicas, que tem como finalidade contribuir para o

desenvolvimento socioeconômico de Municípios com baixo Índice de

Desenvolvimento Humano – IDH – e precária conexão com a rede viária principal, por

meio da melhoria e da pavimentação da infraestrutura rodoviária de acesso.

Em decorrência disso, apresentamos a Emenda nº 1, redigida ao final deste

parecer, que acrescenta parágrafo único ao art. 1º, com o objetivo de esclarecer esse

fato.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 2.476/2008 com a Em enda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao art. 1º o seguinte parágrafo único:

“Art. 1º – (...)

Parágrafo único – O trecho rodoviário de que trata esta lei faz parte do Programa de

Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios – Proacesso –, da

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.”.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião Costa -

Rosângela Reis - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 2.981 /2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela tem por objetivo dar

denominação de Octávio Eulálio da Silva à rodovia que liga o Município de Coração

de Jesus ao Município de São João do Pacuí.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 6/2/2009, a matéria foi distribuída às

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

Públicas.

Vem agora a esta Comissão para o exame preliminar dos aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art.
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188, do Regimento Interno.

Em 3/3/2009, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –, a

fim de obter informações sobre o referido trecho. De posse da resposta, passamos à

análise do projeto de lei.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.981/2009 tem por finalidade dar a denominação de Octávio

Eulálio da Silva à rodovia que liga o Município de Coração de Jesus ao Município de

São João do Pacuí.

Na Constituição da República, no que se refere à competência normativa, as

matérias que só podem ser reguladas pela União estão relacionadas no art. 22; as

que são reguladas pelo Município estão previstas no art. 30; e as reguladas pelo

Estado membro estão mencionadas no § 1° do art. 25,  cabendo a ele tratar das

matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei nº 13.408, de 1999, que dispõe sobre a

matéria, estabelecendo a exigência de que o homenageado seja falecido e que se

tenha destacado por serviços prestados à coletividade.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à

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

de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto em

tela por membro deste Parlamento.

Cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, em resposta à diligência solicitada,

manifestou-se, por meio da nota técnica datada de 14/5/2009, favoravelmente à

pretensão do projeto de lei em análise, informando que se trata de rodovia delegada

ao Estado, que não tem denominação oficial.

Observe-se que o referido trecho faz parte do Programa de Pavimentação de

Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios – Proacesso –, da Secretaria de

Estado de Transportes e Obras Públicas, que tem como finalidade contribuir para o
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desenvolvimento socioeconômico de Municípios com baixo Índice de

Desenvolvimento Humano – IDH – e precária conexão com a rede viária principal, por

meio da melhoria e pavimentação da infraestrutura rodoviária de acesso.

Em decorrência disso, apresentamos a Emenda nº 1 ao final deste parecer, a qual

acrescenta parágrafo único ao art. 1º, com o objetivo de esclarecer esse fato.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 2.981/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao art. 1º o seguinte parágrafo único:

“Art. 1º – (...)

Parágrafo único – O trecho rodoviário de que trata esta lei faz parte do Programa de

Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios – Proacesso –, da

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.”.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião Costa -

Rosângela Reis - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.806/2009

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 Sociedade Esportiva Guaxupé, com sede

no Município de Guaxupé.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1o/10/2009 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 3.806/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Sociedade Esportiva Guaxupé, com sede no Município de Guaxupé.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no § 1o do art. 5o que,

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

associações de caridade; e no § 4o do art. 55 que os cargos de sua Diretoria não

serão remunerados.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.806/2009.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Rosângela Reis -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.822/2009

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 Moradores do Bairro Serrinha,

com sede no Município de Ouro Fino.

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 3.822/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação dos Moradores do Bairro Serrinha, com sede no Município de Ouro Fino.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 27 que os cargos

de sua administração não serão remunerados; e no art. 31 que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere

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

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.822/2009.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Rosângela Reis -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.824/2009

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 Moradores do Bairro do Serra,

com sede no Município de Ouro Fino.

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 3.824/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação dos Moradores do Bairro do Serra, com sede no Município de Ouro Fino.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 27 que os cargos

de sua administração não serão remunerados; e no art. 31 que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere

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

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.824/2009.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Sebastião Costa -

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.827/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Obra Unida Lar Vicentino Padre Lauro, com sede no

Município de Nova Serrana.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/10/2009 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 3.827/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Obra Unida Lar Vicentino Padre Lauro, com sede no Município de Nova Serrana.

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 art. 35 do estatuto constitutivo da instituição determina, no inciso II,

que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores,

benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas; e, no inciso III, que na hipótese

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição

congênere, dotada de personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social, preferencialmente vinculada à Sociedade de São Vicente de Paulo

e com sede no Município de Nova Serrana, ou a entidade pública.

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

Emenda nº 1 no final deste parecer, a qual dá nova redação ao art. 1º do projeto, com

a finalidade de adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu

estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.827/2009 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 Lar Vicentino Padre Lauro, com sede

no Município de Nova Serrana.”.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Sebastião Costa -

Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.828/2009

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Pinheira de Pequenos

Produtores Rurais, com sede no Município de Bandeira.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/10/2009 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 3.828/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Pinheira de Pequenos Produtores Rurais, com sede no

Município de Bandeira.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 18 que os cargos

de sua Diretoria não serão remunerados; e no parágrafo único do art. 36 que, na

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

assistencial 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 3.828/2009.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Rosângela Reis -

Ademir Lucas.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.829/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Banda de Música Lira Musical Nossa Senhora das

Dores, com sede no Município de Igaratinga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/10/2009 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 3.829/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Banda de Música Lira Musical Nossa Senhora das Dores, com sede no Município de

Igaratinga.

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. 10 que

os cargos de direção e fiscalização serão exercidos gratuitamente; e no § 1º do art.

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

entidade sem fins lucrativos.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.829/2009.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Rosângela Reis -
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Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.835/2009

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 Casa de Bem Estar da Criança e do

Adolescente de Aiuruoca, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/10/2009, 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 3.835/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Casa de Bem Estar da Criança e do Adolescente de Aiuruoca, com sede

nesse Município.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 2º do art. 9º determina que

seus Diretores, Conselheiros e associados não perceberão nenhuma remuneração,

vantagens ou benefícios; e o parágrafo único do art. 27 dispõe que, em caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere do

Município de Aiuruoca, registrada no Conselho Municipal, Estadual e 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 3.835/2009.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Rosângela Reis -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.836/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Sociedade Beneficente Nosso Lar de Carvalhos, com

sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/10/2009 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 3.836/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Sociedade Beneficente Nosso Lar de Carvalhos, com sede nesse Município.

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

declaradas de utilidade pública estão enunciadas 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. 32 que as

atividades dos Diretores, Conselheiros e associados serão inteiramente gratuitas; e

no art. 36 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social e sede no Município de Carvalhos.

Todavia, com a finalidade de retificar o nome da entidade, adequando-o à forma
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consignada no art. 1º de seu estatuto, apresentamos a Emenda nº 1 no final deste

parecer, a qual dá nova redação ao art. 1º do projeto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.836/2009 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 Sociedade Beneficente Nosso Lar,

com sede no Município de Carvalhos.”.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Rosângela Reis -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.838/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Comunidade Rural Muro das Pedras - Crump -

, com sede no Município de Sabará.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/10/2009, 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 3.838/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Comunidade Rural Muro das Pedras - Crump -, com sede no Município de Sabará.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou
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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 as

atividades dos Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e o art.

28 dispõe que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a comunidade 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 3.838/2009 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Rosângela Reis -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.842/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa declarar 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 matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/10/2009 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 3.842/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Central Nossa Senhora do Pilar da Sociedade de São Vicente de Paulo,

com sede no Município de Nova Lima.

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

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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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 art. 40 do estatuto da instituição determina, no inciso III, que seus

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

percebem remuneração, vantagens ou benefícios, em razão das competências,

funções ou atividades que lhes sejam atribuídas; e, no inciso IV, que, na hipótese de

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

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, preferencialmente vinculada à

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede e atividades no Município de Nova

Lima, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.842/2009.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Rosângela Reis -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.843/2009

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 Casa do Pão Francisco de Assis, com sede no

Município de Maria da Fé.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/10/2009 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
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O Projeto de Lei nº 3.843/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Casa do Pão Francisco de Assis, com sede no Município de Maria da Fé.

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 entidade, o art. 35 determina que nenhum

dirigente será remunerado; e o parágrafo único do art. 38 dispõe que, em caso de

dissolução da instituição, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere indicada em assembleia geral.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.843/2009.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião Costa -

Rosângela Reis - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.846/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o 57º Grupo Escoteiro Guarany, com sede no

Município de São João del-Rei.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/10/2009 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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.846/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o 57º

Grupo Escoteiro Guarany, com sede no Município de São João del-Rei.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 37 determina que seus

diretores, sócios, conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalentes não são

remunerados; e o art. 39 dispõe que, em caso de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado à União dos Escoteiros do Brasil.

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

Emenda nº 1 no final deste parecer, a qual dá nova redação ao art. 1º do projeto, com

a finalidade de adequar sua denominação à consubstanciada no art. 1º de seu

estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.846/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Gr upo Escoteiro Guarany, com sede

no Município de São João del-Rei.”.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Sebastião Costa - Rosângela

Reis - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.848/2009

Comissão de Constituição e Justiça

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

declarar de utilidade pública a Associação Esportiva de Restauração Neemias - Aern

-, com sede no Município de Nova Lima.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/10/2009 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 3.848/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Esportiva de Restauração Neemias - Aern -, com sede no Município de

Nova Lima.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 26 determina que nenhum

dirigente será remunerado; e o art. 32 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 3.848/2009.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Rosângela Reis -

Ademir Lucas.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.849/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Vendedores Ambulantes de

Padre Paraíso, com sede no Município de Padre Paraíso.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/10/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Turismo, Indústria, Comércio e

Cooperativismo.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.849/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Vendedores Ambulantes de Padre Paraíso, com sede no Município de

Padre Paraíso.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas 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 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 3.849/2009.
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Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Rosângela Reis -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.859/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Caminho das Oliveiras nº

3.694, com sede no Município de Alpinópolis.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/10/2009, 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 3.859/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Loja Maçônica Caminho das Oliveiras nº 3.694, com sede no Município de

Alpinópolis.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 2º do art. 12 determina que

todos os cargos eletivos e de nomeação serão exercidos gratuitamente; e o § 2º do

art. 19 dispõe que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

revertido ao Grande Oriente ou ao Grande Oriente do Brasil.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei nº 3.859/2009.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Rosângela Reis -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.861/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Bom Samaritano, com sede no Município

de Pouso Alegre.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/10/2009 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 3.861/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Bom Samaritano, com sede no Município de Pouso Alegre.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

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

de sua administração não serão remunerados; e no art. 32 que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere

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

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei nº 3.861/2009.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Rosângela Reis -

Ademir Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.473/2008

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, a

alienação 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 ao presente 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 2.473/2008 trata de conceder aprovação prévia para a

alienação de 16 glebas situadas nos Municípios de Araçuaí, Montezuma, Rio Pardo

de Minas e Vargem Grande do Rio Pardo.

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 –, 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, em 6/11/2008, ficou acertada a

retirada de tramitação dos processos referentes a João Paulo Martins de Melo,

Brasilino Martins de Melo e Cleidson Amorim, que pretendem adquirir juntos uma

área total de 519,6479ha, além dos processos referentes a Nelmar Freire Neto e

Eugênio Freire Almeida, que pleiteiam uma área total de 363,2426ha. Em ambos os
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casos, como a gleba ultrapassava o limite constitucional de 250ha, cabe ao Iter

proceder ao desmembramento, para que cada beneficiário receba uma gleba dentro

dos limites legais.

Para proceder à supressão desses processos, apresentamos, ao final deste

parecer, o Substitutivo nº 1, que aprova a alienação das demais 11 glebas de terras

devolutas com área entre 100ha e 250ha. Ademais, a documentação encaminhada a

esta Casa comprova que 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; e possuem vínculos pessoais com o local, pois

residem no Município onde se localiza a gleba ou na vizinhança.

A legitimação de terra devoluta que se pretende aprovar com as alterações

propostas para 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 na terra e fixar esse

homem no campo, no intuito de efetivar o desenvolvimento rural.

Diante desses esclarecimentos, constitui justa medida a concessão dos 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

2.473/2008, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

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
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(a que se refere o art. 1º da Resolução nº , de de de )

* - A tabela contendo as alienações das terras devolutas especificadas no anexo

referido foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5.11.2009.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Carlos Gomes, relator - Antônio Carlos Arantes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.405/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, a proposição em epígrafe tem por

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do Amparo

o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/6/2009 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.

Em 23/6/2009, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência à Secretária

de Estado de Planejamento e Gestão e ao Prefeito Municipal de Santo Antônio do

Amparo, a fim de que se manifestassem sobre a alienação pretendida.

Atendidas as solicitações, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.405/2009 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Santo Antônio do Amparo o imóvel constituído de terreno com área de

5.050m², situado na Rua Getúlio Gomes, s/nº, Centro, nesse Município, e registrado

sob o nº R-1-11.422, a fls. 255 do Livro 2-AL, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Bom Sucesso.

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.
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Assim, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que o referido imóvel será

destinado à construção de escola municipal, beneficiando especialmente alunos da

pré-escola.

Ressalte-se que o Prefeito Municipal de Santo Antônio do Amparo, no Ofício nº

01/2009, defende a necessidade da doação do imóvel, pois a instalação de uma

escola no local permitirá melhor atendimento ao crescente número de alunos que

necessitam de atividades educacionais nessa faixa escolar.

Por seu turno, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da Nota

Técnica nº 369/2009, posicionou-se favoravelmente à pretendida transferência de

domínio, considerando os aspectos sociais que a doação da área representa.

Por fim, esclarecemos que, para resguardar o fiel cumprimento do princípio do

interesse público, o projeto deverá conter cláusula de reversão do imóvel na hipótese

de o donatário não lhe dar a destinação prevista.

A par dessas considerações, apresentamos a Emenda nº 1, ao final deste parecer.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.405/2009 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao projeto o seguinte art. 2º, renumerando-se os demais :

“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 tiver sido

desvirtuada sua finalidade.”.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Sebastião Costa -

Padre João - Ademir Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.680/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei n°

14.313, de 19/6/2002, que isenta beneficiários de terras rurais do pagamento de



____________________________________________________________________________
141

emolumentos, na forma que especifica.

A proposição foi encaminhada preliminarmente à Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, VI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela amplia o rol de isenções de emolumentos aplicáveis aos

assentados da reforma agrária e de programas assemelhados no Estado,

estabelecidos na Lei n° 14.313, de 2002.

Além das isenções já garantidas, que são de emolumentos relativos aos serviços de

medição, demarcação e elaboração de planta e memorial descritivo de imóveis rurais,

às taxas cartoriais de registro de títulos translativos de domínio de imóveis rurais e à

emissão de certidão de registro de área, previsto no inciso V do § 2º do art. 30 da Lei

nº 11.020, de 1993, são acrescidas como gratuitas:

- a emissão de certidões positivas e negativas pelos cartórios;

- a Taxa de Fiscalização Judiciária;

- a Taxa Judiciária e as custas judiciais devidas nas ações em que as terras

integrem a causa de pedir; e

- o pagamento de valores cobrados nos autos a título de prestação dos serviços de

medição, demarcação, elaboração de plantas e memorial descritivo, já incluídos nas

isenções.

A matéria refere-se exclusivamente às famílias beneficiárias de programas de

desenvolvimento rural federais ou estaduais, atingindo camadas de baixa renda ou

sem renda, e compõe um conjunto de facilidades criadas com o objetivo de aumentar

as chances de sucesso dos assentamentos rurais. A iniciativa de edição de lei com

essa finalidade, em 2002, concretiza as medidas de incentivo à reforma agrária que

obtiveram fundamentos na Constituição da República, em 1988, e no art. 247 da

Constituição do Estado.

Por sua vez, a proposição em comento complementa a iniciativa anterior com base

nas demandas reais de beneficiados e dos gestores dos programas de

desenvolvimento rural estaduais e federais em operação no Estado, o que demonstra
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sensibilidade do Executivo mineiro para com a questão agrária.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.680/2009, no

primeiro turno.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente e relator - Carlos Gomes - Antônio Carlos Arantes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.708/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei nº 3.708/2009

“acrescenta o § 3º e altera o ‘caput’ do art. 1º da Lei nº 12.223, de 1º de julho de

1996, que obriga o Estado a fornecer equipamento de segurança ao policial civil”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 5/9/2009, a proposição foi distribuída a esta

Comissão para receber parecer quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e

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

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame objetiva alterar a Lei nº 12.223, de 1996, que obriga o Estado a

fornecer equipamento de segurança ao policial civil, ao policial militar e ao Agente

Penitenciário, de modo a prever que tal lei alcance também o bombeiro militar.

Assim, nos termos do § 3º que se pretende acrescentar ao at. 1º da Lei nº 12.223,

“ao bombeiro militar serão fornecidos equipamentos de proteção individual ignífugos e

de salvamento, especialmente capas sete oitavos, luvas, blusões três quartos e

calças, capacetes modelo F4 e F7, balaclavas, botas de borracha e máscaras de

bolso para ressuscitação cardiopulmonar”.

É importante dizer que a lei deve buscar conferir um tratamento normativo

isonômico em relação a categorias ou segmentos da sociedade que se equiparam.

Assim sendo, é inegável que há pontos de contato ou semelhanças na atuação do

bombeiro militar e na dos agentes a que se refere a Lei nº 12.223 – no caso o policial

civil, o policial militar e o Agente Penitenciário. Trata-se de atividades ligadas à

segurança pública em que se faz presente um constante enfrentamento de situações
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de risco, razão que justificaria o comando contido na norma legal, relativo ao

fornecimento pelo Estado de equipamentos de segurança a tais agentes públicos.

Elastecer o alcance da lei, fazendo constar em seu âmbito normativo também a figura

do bombeiro militar, afigura-se medida pertinente e isonômica.

Todavia, a proposição contém impropriedades que devem ser afastadas, como, por

exemplo, o excessivo detalhamento normativo presente no parágrafo que se pretende

acrescentar ao art. 1º da lei, o qual discrimina quais os equipamentos a serem

fornecidos ao bombeiro militar, chegando ao ponto de predeterminar qual o modelo

de capacete a ser fornecido. Evidentemente, tal minudenciamento é absolutamente

impróprio para um ato legislativo, que deve ater-se a uma formulação mais genérica,

sem descer a minúcias, até porque o crescente avanço tecnológico pode tornar

determinados equipamentos eventualmente explicitados na lei totalmente obsoletos

diante de novas opções disponíveis no mercado.

Em face dessas considerações, propomos ao final deste parecer o Substitutivo nº 1,

que busca afastar essas impropriedades, preservando a ideia central do projeto, qual

seja a ampliação do alcance da norma, de modo a abranger também o bombeiro

militar.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.708/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a 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 – O “caput” e o § 1º do art. 1º da Lei nº 12.223, de 1º de julho de 1996,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – O Estado fornecerá equipamento de segurança e de salvamento ao

policial civil, ao policial militar, ao agente de segurança penitenciário e ao bombeiro

militar.

§ 1º – Para os fins desta lei, consideram-se equipamentos de segurança e de

salvamento, entre outros, revólveres, munições, algemas, coletes à prova de bala,
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equipamentos de proteção individual ignífugos e dispositivos de ressuscitação

cardiopulmonar.”.

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

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Sebastião Costa - Rosângela

Reis - Ademir Lucas.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.741/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em exame é de autoria do Governador do Estado e visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Joaíma o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

esta a considerou jurídica, constitucional e legal com a Emenda nº 1, que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de sua

competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.741/2009 tem por objetivo conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa fazer transferência de titularidade de

bem público ao patrimônio do Município de Joaíma, constituído de terreno com área

de 10.100m², situado na Rua Ipê, 100, nesse Município.

Em atendimento ao interesse público, que deve nortear o negócio jurídico em

causa, prevê o parágrafo único do art. 1º do projeto que o imóvel será destinado ao

funcionamento da Escola Municipal Dr. Antônio Jerônimo de Oliveira.

No mesmo sentido, a alienação a ser realizada está revestida de garantia, uma vez

que o art. 2º do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado, se, no

prazo de cinco anos contados da publicação da lei, não lhe tiver sido dada a

destinação prevista ou for desvirtuada sua finalidade.

A proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência de

domínio de bens públicos, além de não representar despesas para o erário e nem

acarretar repercussão na Lei Orçamentária. Encontra-se, pois, em conformidade com
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o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e dos balanços da

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Finalizando, ressaltamos que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, que altera a redação do “caput” do art. 1º, tem como finalidade

corrigir dado cadastral do imóvel e sua localização.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.741/2009, no 1°

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

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Antônio Júlio - Lafayette

de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.813/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe “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”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 2/10/2009, foi o projeto distribuído a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

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

Fundamentação

A Lei nº 11.785, cujo conteúdo a proposta em análise pretende divulgar, alterou a

redação do § 3º do art. 54 da Lei nº 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de

Proteção e Defesa do Consumidor – CDC –, visando a assegurar um padrão mínimo

para o tamanho das letras nos contratos de adesão. Segundo a referida norma, os

contratos de adesão relativos às relações de consumo deverão ser redigidos com

caracteres ostensivos e legíveis, e o tamanho da fonte não poderá ser inferior ao

corpo 12, para facilitar a compreensão do consumidor.
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Não é demais lembrar que o CDC, procurando dar ênfase ao direito do consumidor

à informação, determinou, também, que qualquer cláusula contratual que implique em

limitação de direitos deve ser redigida com destaque, de modo a permitir sua imediata

e fácil compreensão. Complementando o leque de garantias relativas aos contratos

dessa natureza, o CDC estabeleceu, ainda, em seu art. 46: “Os contratos que

regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for

dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os

respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu

sentido e alcance”.

Observa-se que a proposta em análise, ao prever mecanismos para divulgação de

um direito assegurado ao elo fraco da cadeia de consumo, está em plena

consonância com a Política Nacional das Relações de Consumo, que visa a garantir a

todos a devida informação quanto aos direitos e deveres das partes comercialmente

envolvidas no negócio jurídico.

O Projeto de Lei nº 2.838/2008, do Deputado Dinis Pinheiro, já submetido ao crivo

desta Comissão, possui conteúdo de natureza similar, na medida em que obriga as

instituições financeiras que operem com financiamento, crédito, empréstimos e

operações afins a afixar cartazes que contenham avisos informando a garantia que

tem o consumidor de liquidar antecipadamente o seu débito, total ou parcial, mediante

a redução proporcional dos juros e dos demais acréscimos.

Colhe-se, do parecer emitido por esta Comissão relativamente àquela proposta, o

seguinte excerto, que bem se ajusta à questão em análise: “À primeira vista, pode

parecer antijurídica a elaboração de lei estadual cuja finalidade é divulgar, por parte

dos destinatários do comando, determinado direito do consumidor assegurado

explicitamente em norma federal. (...) A nosso ver, não se trata, pura e simplesmente,

de reprodução da legislação federal atinente à defesa do consumidor nem de norma

voltada para a política de crédito, e sim de disposição que assegura o direito à

informação”.

Pode-se assegurar, portanto, que a matéria insere-se no espectro de prerrogativas

desta Casa Legislativa, lembrando que a Constituição da República, em seu art. 24,

incisos V e VIII, atribui competência concorrente à União, aos Estados e ao Distrito
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Federal para legislar sobre produção, consumo e responsabilidade por dano ao

consumidor.

Conforme enfatizado anteriormente, o autor da proposta pretende divulgar os

direitos dos consumidores relativos a elementos que dizem respeito aos contratos de

adesão, instituindo, portanto, norma de conteúdo suplementar à lei federal existente,

que obriga a redação dos contratos com caracteres de padrão mínimo

correspondente a 12.

Não existe, por outro lado, vedação a que se instaure o processo legislativo por

iniciativa parlamentar, uma vez que a matéria não se insere entre aquelas constantes

no art. 66 da Constituição mineira.

Lembramos, por último, que a competência desta Comissão limita-se à análise da

matéria quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, devendo o mérito da

proposição ser avaliado pelas demais comissões a que foi distribuída, notadamente

no que diz respeito aos destinatários da norma, aos métodos utilizados para sua

divulgação e às penalidades atribuídas àqueles que descumprirem os comandos nela

insculpidos.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.813/2009.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Padre João - Sebastião

Costa - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.865/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por escopo

autorizar o Poder Executivo a permutar com a Associação Brasileira dos Criadores de

Zebu – ABCZ – o imóvel que especifica, situado no Município de Uberaba.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

esta a considerou jurídica, constitucional e legal. Cabe agora a este colegiado

analisar a proposição no âmbito de sua competência, conforme o disposto no art.
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188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.865/2009 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a

permutar imóvel de propriedade do Estado, constituído por três lotes, com área total

de 750m², situados no Bairro São Benedito, no Município de Uberaba, por imóvel de

propriedade da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu – ABCZ –, constituído

por dois lotes, com área total de 729m², situados na Rua Oliveira, no Bairro São

Benedito, no Município de Uberaba.

Inicialmente, cabe esclarecer que o Estado é proprietário de uma área de

19.373,75m², dentro do Parque de Exposição Fernando Costa, no Município de

Uberaba, que foi cedida à ABCZ, por meio do Termo de Permissão de Uso Especial

de Bem Imóvel nº 1230.1.00.69/2007, por 20 anos, com a finalidade de ser utilizada

exclusivamente para o funcionamento de suas atividades.

Visando a obter a titularidade da área de 750m², encravada no Parque de

Exposição Fernando Costa, para ampliar suas instalações, a entidade pretende

permutar dois lotes de sua propriedade, também localizados em parte do Parque,

mas com frente para a Rua Oliveira, urbanizados e próximos ao centro do Município.

Com a concretização da proposta constante no projeto de lei em análise, o Estado

estará contribuindo para o desenvolvimento econômico da região, especialmente da

pecuária, além de permanecer com a propriedade de dois lotes independentes, que

podem ser utilizados em projetos futuros.

Para atender ao requisito constitucional de avaliação prévia, foram anexados aos

autos do processo dois laudos técnicos que demonstram as características de cada

imóvel e atestam o valor de R$193.912,50 para o de propriedade do Estado e de

R$194.314,95 para o da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu.

Mesmo havendo diferença entre os valores, a permuta será feita sem torna para as

partes, conforme determina o art. 2º do projeto de lei, em face do interesse público

envolvido na transferência de domínio, que possibilitará o fomento das atividades

econômicas locais.

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
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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.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição atende aos preceitos

legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, não representa

despesas para o erário e não acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.865/2009, no 1°

turno.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Antônio Júlio - Lafayette

de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.899/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

alterar a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 17.443, de 17/4/2008, e dá outra

providência.

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 sua

repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, VII,

“d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.899/2009 tem como finalidade alterar a redação do parágrafo

único do art. 1º da Lei nº 17.443, de 17/4/2008, que doou imóvel ao Município de

Barbacena, destinando-o à instalação de serviços de saúde, educacionais e culturais.

Com a alteração pretendida, o bem passa a ser destinado à instalação de órgãos e

entidades municipais.

Cabe ressaltar que o bem tem condições físicas de abrigar outros serviços públicos
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necessários e importantes, sendo, por consequência, mais bem aproveitado em

benefício da população.

Cabe esclarecer que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, visa a respeitar o fato de que a norma, editada em 2008,

vigorou por mais de 18 meses e, em decorrência disso, não se poder retroceder no

tempo nem proceder à sua alteração como se atual fosse. Ademais, faz prever no

parágrafo único do art. 1º que, se, no prazo de cinco anos contados da publicação da

nova lei, o imóvel não for utilizado com a finalidade prevista, reverterá ao patrimônio

do Estado.

Na defesa do interesse coletivo, a 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, determina, no

§ 2º de seu art. 105, que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com autorização legislativa.

Ressalte-se que a alteração pretendida pelo projeto de lei em análise atende aos

preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, não

representa despesas para o erário nem acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Diante dessas ponderações, não há impedimento a sua transformação em lei.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.899/2009, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Antônio Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.899/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 427/2009, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo alterar a destinação do imóvel

de que trata a Lei nº 17.443, de 17 de abril de 2008, e dá outra providência.
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A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/10/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a esta Comissão para que seja examinada preliminarmente quanto aos

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

Regimento Interno.

Fundamentação

A Lei nº 17.443, de 17/4/2008, autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Barbacena imóvel com área de 1.193,04m², situado na Praça Conde de Prados, nº

81, Centro, nesse Município, para, de acordo com o parágrafo único de seu art. 1º, a

instalação de serviços de saúde, educacionais e culturais.

Já em seu art. 2º, a lei estabelece que 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.

Pretende o Projeto de Lei nº 3.899/2009 alterar a redação do parágrafo único do art.

1º, para determinar que o imóvel passe a destinar-se à instalação de órgãos e

entidades municipais. Ainda, o art. 2º do projeto de lei prorroga o prazo estabelecido

no art. 2º da Lei nº 17.443 por cinco anos, contados da data de publicação da nova

lei.

O autor do projeto argumenta que a proposta atende à solicitação da administração

municipal, que deseja ampliar o aproveitamento do imóvel, com a instalação de

outros serviços importantes, em benefício da comunidade.

Saliente-se que a proteção do interesse coletivo é princípio de observância

obrigatória pela administração do Estado, pois no trato da coisa pública prepondera o

que é conveniente para a coletividade; por isso, nas proposições em que esta Casa

autoriza a alienação de bens estaduais, como determina o art. 18 da Constituição do

Estado e o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, a existência de tal salvaguarda

encontra-se nas cláusulas de destinação e de reversão.

Como a modificação a ser implementada pela proposição está de acordo com a

legislação vigente e atende ao interesse público, não há óbice à sua tramitação nesta

Casa.

Entretanto, apresentamos o Substitutivo nº 1, que autoriza o donatário do imóvel a
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utilizá-lo para a instalação de órgãos e entidades municipais. Essa alteração visa a

respeitar o fato de que a norma já se encontra em vigor desde 17/4/2008 e, em

decorrência disso, não se pode retroceder no tempo e proceder à sua alteração como

se atual fosse.

Em decorrência do estabelecimento de nova cláusula de reversão, será revogada a

cláusula com igual finalidade prevista na Lei nº 17.443.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.899/2009 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei n° 17.443, de 17 de abril de 2008,

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

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O imóvel de que trata a Lei n° 17.443, de  17 de abril de 2008, passa a

destinar-se à instalação de órgãos e entidades municipais.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da publicação desta lei, não lhe tiver

sido dada a destinação prevista no “caput”.

Art. 2° - Fica revogado o art. 2° da Lei n° 17.443,  de 2008.

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

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas -

Rosângela Reis.

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.466/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em epígrafe visa

alterar o art. 2° da Lei n° 14.969, de 12/1/2004, q ue dispõe sobre a doação de

imóveis cedidos a Municípios em decorrência da municipalização do ensino.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 e agora retorna
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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 3.466/2009, na forma aprovada no 1º turno, determina que os

imóveis de que trata a Lei n° 14.969, de 12/1/2004,  passam a destinar-se ao

funcionamento de escolas municipais e de atividades de interesse público e que,

findo o prazo de cinco anos contados da publicação da futura lei, eles retornarão ao

patrimônio do Estado se forem desvirtuadas suas finalidades.

Em decorrência dessa nova cláusula de reversão, o art. 2º do projeto revoga a

anteriormente vigente, consubstanciada no 2° da Lei  n° 14.969.

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, a transformação do projeto em lei não representará despesas para o

erário nem acarretará repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.466/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio, relator - Lafayette de Andrada - Adelmo

Carneiro Leão.

PROJETO DE LEI Nº 3.466/2009

(Redação do Vencido)

Altera a destinação dos imóveis de que trata a Lei n° 14.969, de 12 de janeiro de

2004, que autoriza o Poder Executivo a doar aos Municípios os imóveis cedidos em
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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.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.619/2009

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.619/2009 “altera a Lei nº

8.655, de 18 de setembro de 1984, que dispõe sobre mudança de denominação da

Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. - CEMIG - para Companhia Energética de

Minas Gerais - CEMIG - e sobre ampliação de seu objetivo social, bem como dá

outras providências”.

Aprovado em 1º turno com a Subemenda nº 1 à Emenda nº 4, vem agora o projeto

a esta Comissão para receber parecer no 2º turno, nos termos do art. 188 do

Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

O objetivo do projeto de lei em exame é atribuir nova redação ao inciso II do § 1º do

art. 2º da Lei nº 8.655, de 18/9/84, de modo que a Cemig possa prestar serviços de

desenvolvimento e exploração de sistemas de telecomunicação e de informação.

Tais serviços, segundo informa a mensagem encaminhada pelo Governador do

Estado, têm ganho considerável importância nos processos de trabalho da estatal,

embora sejam usualmente realizados para consumo interno. Observa-se, agora, que

esses serviços de desenvolvimento e exploração de sistemas de telecomunicação e

de informação podem gerar receitas adicionais e aumentar a lucratividade da Cemig.
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Afinal, a empresa percebeu que existe uma capacidade excedente de infraestrutura

como reserva de segurança de informações, a permitir que se comercializem esses

programas de informação. Os sistemas de telecomunicação e de informação podem

ser desenvolvidos isoladamente pela estatal ou por meio de empresas de que

participe, majoritária ou minoritariamente, conforme autorizado pela legislação que

regula a entidade.

Segundo mencionado pela Comissão de Constituição e Justiça, esse acréscimo de

objeto no campo de atuação da Cemig pode trazer implicações para o papel

fiscalizador exercido pelos órgãos de regulação do setor de telecomunicações, o qual,

todavia, é da responsabilidade de instâncias do poder público federal.

Considerando-se que o acréscimo de objeto pretendido com a proposta em exame

deve propiciar novos recursos para a estatal mineira e, com isso, favorecer a sua

capacidade de atender aos interesses públicos sob sua responsabilidade, é de

concluir por sua aprovação.

A Subemenda nº 1 à Emenda nº 4, aprovada em 1º turno, sem dúvida aperfeiçoa a

proposta. De acordo com ela, 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 1984, com a redação dada por esta lei, serão revertidas em prol

da modicidade tarifária, na forma da legislação específica.

Conclusão

Ante o exposto, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.619/2009 na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Padre João - Ivair Nogueira - Lafayette de

Andrada.

PROJETO DE LEI Nº 3.619/2009

(Redação do Vencido)

Altera a Lei nº 8.655, de 18 de setembro de 1984, que dispõe sobre mudança de

denominação da Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. - CEMIG - para Companhia

Energética de Minas Gerais - CEMIG - e sobre ampliação de seu objetivo social, bem

como dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso II do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.655, de 18 de setembro de 1984,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)

§ 1º - (...)

II - exercer atividades direta ou indiretamente relacionadas ao seu objeto social,

incluindo o desenvolvimento e a exploração de sistemas de telecomunicação e de

informação.”.

Art. 2º - 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

1984, com a redação dada por esta lei, reverterão em prol da modicidade tarifária, na

forma da legislação específica.

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

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 3/11/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Ruy Muniz notificando sua ausência do País no período de 2 a

7/11/2009. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva notificando o falecimento do Sr. José Francisco

da Silva, ocorrido em 1º/11/2009, em Borda da Mata. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Duarte Bechir notificando o falecimento do Sr. Blair da Costa Vieira,

ex-Vice-Prefeito de São Tiago, ocorrido em 2/11/2009, nesse Município. (- Ciente.

Oficie-se.)

Do Deputado Tiago Ulisses notificando o falecimento do Sr. Enéias da Silva Melo,

ocorrido em 2/11/2009, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

- O Sr. Presidente despachou, em 4/11/2009, a seguinte comunicação:

Da Comissão de Turismo notificando a aprovação, na 11ª Reunião Extraordinária,

em 4/11/2009, dos Requerimentos nºs 4.874/2009, do Deputado Ademir Lucas; e

4.877 e 4.878/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 4/11/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.940 a

3.958/2009 - Requerimentos nºs 4.945 a 4.948/2009 - Requerimentos da Comissão

de Direitos Humanos e do Deputado Neider Moreira e outros - Comunicações:

Comunicações das Comissões de Administração Pública, de Política Agropecuária,

de Direitos Humanos, de Saúde, de Educação e de Turismo e do Deputado Tiago

Ulisses - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Duarte Bechir, Padre João,

Carlos Pimenta e Fábio Avelar - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de

Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Comunicação da Presidência - Leitura de

Comunicações - Votação de Requerimentos: Requerimentos da Comissão de Direitos

Humanos e do Deputado Neider Moreira e outros; aprovação - Requerimento do

Deputado Padre João; deferimento; discurso do Deputado Paulo Guedes -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - 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 - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília

Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito Alves - Dimas

Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte

Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim

Sawan - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri

Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo
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Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - 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 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

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

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa a

receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande

Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.940/2009

Declara de utilidade pública o Promila - Projeto Missionário Lázaro -, com sede no

Município de Governador Valadares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Promila - Projeto Missionário Lázaro -,

com sede no Município de Governador Valadares.

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

Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2009.

Jayro Lessa

Justificação: O Promila - Projeto Missionário Lázaro -, do Município de Governador

Valadares, é sociedade civil sem fins lucrativos, de cunho assistencial, que
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desenvolve ações sociais destinadas à comunidade, visando contribuir para a

melhoria da sua qualidade de vida.

Dessa forma, como disposto em seu estatuto social, o Promila realiza atividades de

promoção gratuita da educação, nas diversas áreas do conhecimento como cultura,

meio ambiente e cidadania, prestando, assim, serviços de reconhecido interesse

público.

Em pleno e regular funcionamento desde 12/1/2008, a referida entidade cumpre

todos os requisitos exigidos por lei, razão pela qual 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 do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.941/2009

Institui a Semana da Promoção da Higiene no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Semana da Promoção da Higiene, a ser realizada

anualmente na primeira semana do mês de dezembro.

Parágrafo único - Na semana a que se refere o “caput” deste artigo, o poder público

promoverá atividades educativas que visem à conscientização e orientação da

população para a importância da higiene.

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

Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2009.

Fahim Sawan

Justificação: A higiene é um importante fator de combate à disseminação de

diversas doenças. Uma consequência benéfica da nova gripe que está preocupando

o mundo é o fato de ter despertado nas pessoas a consciência da importância da

higiene, principalmente do ato de lavar as mãos.

O simples acesso à água e saneamento básico não conduz, por si só, à melhoria

dos índices de saúde. É necessário promover uma mudança de comportamento da
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população por meio da motivação, da informação e da educação. Inúmeras são as

maneiras de atingir tal objetivo, e uma ideia interessante seria a criação de uma

Semana da Promoção da Higiene, na qual profissionais de diversas áreas da saúde

estariam à disposição da população para alertá-los sobre a importância de uma

higiene bem feita como fator de combate à disseminação de doenças.

Especialistas afirmam que “a educação para a lavagem das mãos em escala

mundial permitiria uma redução dos níveis de doenças entre 30 e 40%”. Desta forma,

a Semana da Promoção da Higiene se apresenta como um meio extremamente

eficaz e econômico para que consigamos diminuir os níveis de doenças em todo o

Estado.

É tempo de nos preocuparmos com uma ação permanente de higiene. Lavar as

mãos é contribuir para a saúde, e ensinar esses hábitos saudáveis à população com

certeza é uma forma inteligente de salvar vidas. Por esse motivo, peço a colaboração

dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei, que representa uma

contribuição do Estado para a melhoria dos índices de qualidade de vida da

população.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.942/2009

Declara de utilidade pública o Instituto Clara Nunes - ICN -, com sede no Município

de Caetanópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Clara Nunes - ICN -, com

sede no Município de Caetanópolis.

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

Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2009.

Ademir Lucas

Justificação: O Instituto Clara Nunes, com sede no Município de Caetanópolis,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, tem como finalidade precípua

zelar e preservar o acervo pessoal e artístico de Clara Nunes. Além disso, busca

elaborar projetos culturais; promover e incentivar atividades artísticas; firmar parcerias
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com outras entidades para a realização de campanhas educativas e de valorização

da comunidade e resgate da cidadania por meio da cultura; e garantir a participação

das pessoas carentes nas atividades desenvolvidas.

Tendo em vista a importância social das iniciativas empreendidas pelo Instituto

Clara Nunes, 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 de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.943/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do Museu Histórico Abílio

Barreto - Aamhab -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Amigos do Museu

Histórico Abílio Barreto - Aamhab -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2009.

André Quintão

Justificação: A Associação dos Amigos do Museu Histórico Abílio Barreto - Aamhab

- é entidade sem fins lucrativos, constituída em 20/5/94, com sede no Município de

Belo Horizonte. Tem por finalidade promover a participação da comunidade nas

atividades do Museu, auxiliando na ampliação e preservação de seu acervo e na

promoção de eventos culturais já tradicionais na cidade.

Por essas razões, esperamos dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.944/2009

Declara de utilidade pública a entidade Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos

do Quitandinha, com sede no Município de Timóteo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba

Unidos do Quitandinha, com sede no Município de Timóteo.

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

Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2009.

André Quintão

Justificação: O Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Quitandinha é

entidade sem fins lucrativos, constituída em 30/12/79. Funciona na Av. 95, 311, no

Bairro João XII, em Timóteo. Tem por finalidade a proteção e o amparo à família, à

criança, ao adolescente e ao idoso, a promoção da integração no mercado de

trabalho, o incentivo ao samba e ao carnaval e o desenvolvimento de cursos de

alfabetização e profissionalizantes.

Por essas razões, esperamos dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.945/2009

Declara de utilidade pública a entidade Spasso – Escola Popular de Circo, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Spasso – Escola Popular de

Circo, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2009.

André Quintão

Justificação: A Spasso – Escola Popular de Circo é entidade sem fins lucrativos

constituída em 20/6/2000. Funciona na Av. Francisco Sá, 16, no Bairro Prado, no

Município de Belo Horizonte.

Tem por finalidade difundir e pesquisar a arte do circo, atuando na área social, na

produção cultural, educacional e de formação, documentação e entretenimento,

acolhendo crianças e adolescentes em situação de risco social e estimulando o pleno

exercício da cidadania.
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Por essas razões, esperamos dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.946/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Pais e Amigos da Casa da Criança,

com sede no Município de Guapé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pais e Amigos da

Casa da Criança, com sede no Município de Guapé.

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

Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2009.

André Quintão

Justificação: A Associação dos Pais e Amigos da Casa da Criança é entidade sem

fins lucrativos constituída em 24/6/2002, com sede no Município de Guapé. Tem por

finalidade auxiliar na manutenção, divulgação, funcionamento e fiscalização da Casa

da Criança, em Guapé.

Por essas razões, esperamos 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 N° 3.947/2009

Declara de utilidade pública a entidade Grêmio Recreativo Escola de Samba Bocas

Brancas, com sede no Município de Timóteo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba

Bocas Brancas, com sede no Município de Timóteo.

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

Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2009.

André Quintão

Justificação: O Grêmio Recreativo Escola de Samba Bocas Brancas é entidade sem
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fins lucrativos constituída em 30/11/79. Funciona na Rua 20 de Novembro, 285, em

Timóteo.

Tem por finalidade a proteção e o amparo à família, à criança, ao adolescente e ao

idoso, a promoção da integração no mercado de trabalho, o incentivo ao samba e ao

carnaval e o desenvolvimento de cursos de alfabetização e profissionalizantes.

Por essas razões, esperamos dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.948/2009

Declara de utilidade pública a entidade Grêmio Recreativo Escola de Samba Vai

Quem Quer, com sede no Município de Timóteo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba

Vai Quem Quer, com sede no Município de Timóteo.

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

Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2009.

André Quintão

Justificação: O Grêmio Recreativo Escola de Samba Vai Quem Quer é entidade

sem fins lucrativos, constituída em 20/11/79, com sede no Município de Timóteo. Tem

por finalidade a proteção e o amparo à família, à criança, ao adolescente e ao idoso,

a promoção da integração no mercado de trabalho, o incentivo ao samba e ao

carnaval, o desenvolvimento de cursos de alfabetização e profissionalização e a

reabilitação de pessoas portadoras de necessidades especiais.

Por essas razões, esperamos dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.949/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Maria Adélia -

União, Força e Amor, com sede no Município de Santa Luzia.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Maria Adélia - União, Força e Amor, com sede no Município de Santa Luzia.

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

Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2009.

André Quintão

Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Maria Adélia - União, Força e

Amor é entidade sem fins lucrativos constituída em 20/6/2000, com sede no Município

de Santa Luzia. Tem por finalidade promover o bem-estar social dos moradores da

região e a sua interação social, cultural e artística. Desenvolve, ainda, ações de

educação e assistência social para crianças, jovens, idosos e dependentes químicos.

Por essas razões, esperamos 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 N° 3.950/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário e Ação

Social Sagrada Família - Adescasf -, com sede no Município de Serro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Desenvolvimento

Comunitário e Ação Social Sagrada Família - Adescasf -, com sede no Município de

Serro.

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

Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2009.

André Quintão

Justificação: A Associação de Desenvolvimento Comunitário e Ação Social Sagrada

Família - Adescasf -, é entidade sem fins lucrativos constituída em 9/7/2000. Funciona

na Praça Nossa Senhora Aparecida, no Bairro Morro de Areia, no Município de Serro.

Tem por finalidade a prestação de serviços para fomento da atividade agropecuária,

firmando convênios e desenvolvendo canais de comercialização, além de melhorar a

qualidade de vida de seus associados, através da atividade econômica e da
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integração social, cultural e desportiva.

Por essas razões, esperamos dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.951/2009

Declara de utilidade pública a Associação Musical Padre Mario Uzan, com sede no

Município de Itinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Musical Padre Mario

Uzan, com sede no Município de Itinga.

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

Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2009.

Carlos Gomes

Justificação: A Associação Musical Padre Mario Uzan é uma entidade civil de direito

privado, de natureza filantrópica, sem fins lucrativos, de caráter beneficente e voltada

para a assistência social. Tem por objetivo zelar, preservar e divulgar a arte popular e

os encontros de caráter cultural, artístico e social, visando o entretenimento e o

aprimoramento da formação musical. Atua em uma das comunidades mais

importantes do Vale do Jequitinhonha, a qual necessita de ações efetivas do poder

público para seu integral desenvolvimento.

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 3.952/2009

Declara de utilidade pública a Comunidade Saber Viver, com sede no Município de

Pompéu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Saber Viver, com sede
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no Município de Pompéu.

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

Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2009.

Domingos Sávio

Justificação: A Comunidade Saber Viver, com sede no Município de Pompéu, é

uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem entre suas finalidades precípuas o

tratamento e a recuperação de pessoas portadoras de dependência química,

denominadas toxicômanos e alcoolistas, promoção da saúde integral dos

recuperados e reinserção social dos indivíduos recuperados.

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 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 de

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.953/2009

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 o imóvel que ocupa uma área total de 2.000m2 (dois mil metros quadrados),

localizado no Distrito de Alto São José, Município de Santa Rita do Itueto, Certidão de

Registro nº 13.971 do Livro 03-I, folha 296, 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 a

construção de uma escola municipal.

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, 4 de novembro de 2009.

José Henrique

Justificação: A doação deste imóvel para o Município de Santa Rita do Itueto visa

atender melhor a população do Distrito de Alto São José, com a construção de uma

escola municipal o que proporcionará aos alunos menor deslocamento.

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para a

aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 3.954/2009

Declara de utilidade pública a Sociedade Recreativa Cultural Canarinho do Samba -

S.R.C. Canarinho do Samba -, com sede no Município de Muriaé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Recreativa Cultural

Canarinho do Samba - S.R.C. Canarinho do Samba -, com sede no Município de

Muriaé.

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

Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2009.

Sargento Rodrigues

Justificação: A Sociedade Recreativa Cultural Canarinho do Samba - S.R.C.

Canarinho do Samba é uma sociedade civil sem fins lucrativos, com prazo

indeterminado de duração, é apolítica, não tem preconceito de raças, cor ou religião,

com patrimônio e personalidade jurídica distinta de seus sócios.

A S.R.C. Canarinho do Samba tem as seguintes finalidades: desenvolver atividades

carnavalesca, cultural, artística e assistencial, visando ao desenvolvimento geral da

comunidade e abrangendo os Bairros Planalto, Cerâmicos e Safira; proporcionar a

difusão de ideias, elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade

voltados para as festas momescas; oferecer mecanismos para a formação e

integração da comunidade, estimulando o lazer, a cultura e o convívio social; prestar
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serviços de utilidade pública, integrando-se aos serviços de assistência social,

sempre que for necessário.

A S.R.C. Canarinho do Samba, com sede à Rua Flávio Siqueira, nº 21, no Bairro

Planalto, em Muriaé, 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 de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.955/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Praças do Nordeste Mineiro de

Bombeiros Militares e Policiais Militares - APNM-BM/PM -, com sede no Município de

Teófilo Otôni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Praças do Nordeste

Mineiro de Bombeiros Militares e Policiais Militares - APNM-BM/PM -, com sede no

Município de Teófilo Otôni.

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

Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2009.

Sargento Rodrigues

Justificação: A Associação dos Praças do Nordeste Mineiro de Bombeiros Militares

e Policiais Militares - APNM-BM/PM - é uma sociedade civil de direito privado sem

fins lucrativos.

A APNM-BM/PM tem por finalidade: a promoção e o aperfeiçoamento assistencial,

social, moral, físico, intelectual, cívico e profissional de seus associados; o

estreitamento dos laços de solidariedade e união entre os praças do Corpo de

Bombeiros Militar, da Polícia Militar, da Polícia Civil, os servidores da Secretaria de

Defesa Social e os demais profissionais de segurança pública e seus familiares; a

colaboração com a administração do CBMMG e da PMMG, visando ao seu progresso
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e à eficiência na execução de suas atividades, como órgãos de segurança pública; a

promoção de uma convivência harmônica entre os praças do CBMMG, da PMMG e

de suas famílias com os integrantes das corporações militares de outras unidades

federativas, com as Forças Armadas e com os integrantes das demais organizações

policiais, bem como com os diversos segmentos da sociedade.

A APNM-BM/PM, com sede no Município de Teófilo Otôni, pelo que se infere da

leitura dos documentos que instruem o projeto, 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 de

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.956/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Gerenciamento Artesanal Para

Empreendedores - Agape -, 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 de Gerenciamento

Artesanal Para Empreendedores - Agape -, com sede no Município de Sete Lagoas.

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

Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2009.

Walter Tosta

Justificação: A Associação de Gerenciamento Artesanal Para Empreendedores -

Agape -, com sede no Município de Sete Lagoas, fundada em 11/9/2001, é uma

sociedade civil sem fins econômicos que tem como objetivo promover a cidadania e o

desenvolvimento social através de atividades culturais e da oferta de cursos de

artesanato, pintura, bordado, crochê, informática, corte e costura, artes plásticas,

balé, dança, ginástica olímpica e outros esportes especializados, visando à geração

de renda, sobretudo para as comunidades carentes e socialmente vulneráveis,

desenvolvendo atividades de capacitação e possibilitando a melhoria da qualidade de
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vida das famílias e de suas comunidades. A Agape também ajuda os cidadãos na

construção de sua própria comunidade e na formação de valores sociais e morais. Ao

longo de todos os anos de sua atuação, a entidade vem prestado relevantes serviços

à comunidade de Sete Lagoas; por isso já foi declarada de utilidade pública

municipal, proporcionando opções efetivas de geração de renda para inúmeras

famílias em situação de risco social. Pelas razões expostas, o trabalho da Associação

de Gerenciamento Artesanal Para Empreendedores - Agape é extremamente

meritório, e a entidade é merecedora de se tornar de utilidade pública, tendo assim

mais condições para desempenhar sua elevada missão. Por sua importância,

contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto 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 3.957/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores da Região

Noroeste, com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária dos

Moradores da Região Noroeste, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2009.

Weliton Prado

Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores da Região Noroeste é uma

associação comunitária sem fins lucrativos com sede e foro no Município de

Contagem.

O objetivo da entidade é elaborar uma política ampla, desenvolvendo atividades

culturais, esportivas, recreativas, religiosas, assistenciais e educativas para a

comunidade, beneficiando crianças, jovens, adultos e idosos.

A referida Associação encontra-se em plena atividade e funcionamento, prestando

grandes benefícios à comunidade através de campanhas e eventos, principalmente

na área social.
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Ante o exposto, torna-se imperativa a aprovação deste projeto de lei por nossos

ilustres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.958/2009

Declara de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião

de Lavras - Cislav -, com sede no Município de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde da

Microrregião de Lavras - Cislav -, com sede no Município de Lavras.

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

Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2009.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: As principais finalidades do Consórcio Intermunicipal de Saúde da

Microrregião de Lavras - Cislav - consistem em organizar o sistema microrregional de

saúde, implantar e desenvolver ações e serviços preventivos e assistenciais de

abrangência microrregional, implantar e desenvolver serviços assistenciais de

segundo e terceiro níveis, garantir o sistema de referência e contrarreferência, por

meio da integração dos serviços assistenciais, numa rede hierárquica e

descentralizada de atendimento, e assessorar o Município consorciado na

organização do seu sistema municipal de saúde.

Além disso, a entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de

utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

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

Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 4.945/2009, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado ao

representante do Ministério Público na Comarca de Januária pedido de informações

sobre as providências tomadas para solucionar o problema das creches desse
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Município, sobretudo no tocante ao compromisso assumido pelo Prefeito Municipal de

repassar imediatamente a essas entidades os recursos depositados em favor do

Município para esse fim. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 4.946/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado à Delegada de Polícia responsável pela Delegacia de Homicídios de

Contagem e ao representante do Ministério Público nesse Município pedido de

providências para apurar as causas que levaram à queda, em 26/10/2009, do muro

da Escola Municipal Isabel Nascimento de Mattos, no Bairro Petrolândia.

Nº 4.947/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Comissão Nacional de Anistia exemplar do livro "Não

foi por acaso", do jornalista Marcelo de Freitas Assis Rocha, e solicitado ao referido

Presidente apoio aos herdeiros de Gesulino França de Souza e Fábio Rodrigues de

Souza, ambos desaparecidos após o massacre de Ipatinga.

Nº 4.948/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Ministro da Justiça pedido de providências para a inclusão dos

mortos desaparecidos no massacre de Ipatinga, ocorrido em 7/10/63, na lista dos

mortos e desaparecidos vítimas dos atos preparatórios do golpe militar de 1º/4/64.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de Direitos

Humanos e do Deputado Neider Moreira e outros.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Administração Pública, de Política Agropecuária, de Direitos Humanos, de Saúde, de

Educação e de Turismo e do Deputado Tiago Ulisses.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir* - Exmo. Sr. Presidente Deputado Doutor Viana, Sras.

Deputadas e Srs. Deputados, público querido da nossa TV Assembleia, presente nos

quatro cantos do nosso Estado, boa tarde. É motivo de muita alegria estar aqui para

comunicar que o comércio varejista do Estado, a partir de agora, tem sua frente nesta

Casa. Gostaria de salientar que me coube a Presidência, a V. Exa. a Vice-

Presidência, e ao Deputado Rômulo Veneroso o cargo de Secretário. Ontem, com
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muita festa e com muita responsabilidade, demos início aos trabalhos da Frente

Parlamentar do Comércio Varejista. O que se pretende, além de valorizar esse

segmento tão importante na economia do nosso Estado e do Brasil, é resgatar seus

direitos e suas obrigações. A solenidade contou com 72 dos 77 Deputados Estaduais

e foi prestigiada por dirigentes lojistas de diversos Municípios mineiros,

representantes do CDL do Triângulo Mineiro, do Norte, do Sul e de todo o Estado,

numa demonstração clara de que o segmento, além de valorizado, é muito importante

para a economia do nosso Estado. O objetivo da Frente Parlamentar é apoiar o

comércio varejista de Minas Gerais em seu papel de distribuidor de riquezas e de

geração de empregos, com responsabilidade social, levando-se em conta, em

especial, o respeito ao ser humano e ao consumidor. O comércio varejista, segundo

Pesquisa Anual do Comércio - PAC -, realizada pelo IBGE, é responsável por 98% na

potencialização de criação de empregos nas empresas de pequeno e microporte.

Além disso, o Movimento Lojista Nacional gera cerca de R$20.000.000.000,00 em

salários e tem o faturamento em torno de R$250.000.000.000,00 por ano. A

Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do nosso Estado tem 200 câmaras

associadas, atualmente a maior entre todas do País em número e uma das maiores

em atuação política e econômica, contribuindo com entidades similares para defender

direitos e deveres dos empresários do comércio. Esta Casa sempre se mostrou

sensível com as questões maiores de nosso Estado, e, com o apoio do nosso

Governador Aécio Neves, um homem à frente do seu tempo, com visão de futuro,

tenho plena convicção de que as demandas do setor serão atendidas. O Parlamento

mineiro, mais uma vez, sai na frente e se destaca em relação aos outros entes

federados, pois nesta tarde escreve a história na luta em apoio ao comércio varejista,

sendo a primeira Casa Legislativa do País a instalar frente parlamentar com a

finalidade de apoiar essa grande parcela produtiva, geradora de empregos e recursos

para o País. Neste ato, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por meio de seus

parlamentares, assume o público compromisso de promover ações políticas e ampla

mobilização com vistas ao fortalecimento do setor, atuando em defesa dos direitos e

dos interesses de pequenos e microempresários mineiros. A Frente Parlamentar de

Apoio ao Comércio Varejista em Minas Gerais terá ampla atuação nas questões
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ligadas à economia e ao desenvolvimento do Estado. Por meio dessa Frente, todos

os projetos de lei em tramitação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais ligados

ao comércio varejista serão por ela avaliados, podendo receber orientação em torno

da aprovação ou da recusa dos mesmos. Isso garante que a Frente Parlamentar tem,

por conseguinte, a obrigação de analisar tudo o que diz respeito à implementação e à

modificação de leis na vida do comerciante e do varejista. Isso garante ao comércio

varejista do nosso Estado defesa muito especial. Esta é a Casa das leis, aqui se

discute, se aprova, se orienta e se buscam caminhos.

Portanto, vale ressaltar que os varejistas de Minas Gerais, a partir de agora, com a

Frente, estão devidamente representados. Aqui debateremos os principais pontos

que dizem respeito à continuidade do trabalho deles em nosso Estado. Sr.

Presidente, dos principais pontos que ontem elencamos, ao final da solenidade de

lançamento da Frente, tivemos oportunidade de receber das mãos do Presidente da

Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais - FCDL-MG -, o

entusiasta José César da Costa, uma pasta contendo as reivindicações do varejo.

Entre as reivindicações prioritárias que serão inicialmente discutidas pela Frente,

estão a tributação e o desenvolvimento. Nesse sentido, queria falar de forma muito

clara aos telespectadores e às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados que tributação

e desenvolvimento são questões que temos de analisar com muito carinho, pois,

muitas vezes, não é tributando, buscando a forma famigerada de tributar, que se faz o

crescimento do nosso Estado. Precisamos de planos com intuito de aprimorar a

política tributária, para que ela considere o ponto de vista e as condições do

contribuinte, em vez de impor-lhe uma carga tributária onerosa e complexa. Ao

contrário, defendemos um modelo de administração tributária educativa e menos

punitiva. O fiscal chega a uma determinada empresa e se acha no dever e no direito

de ali adentrar e vasculhar as minúcias, como se todo aquele que comercializa e que

é empresário tivesse alguma dívida. Defendemos também nessa pauta que o Estado

tenha um papel educador, porque, a partir do momento em que cobram atitudes e

ações, mas possibilitam a educação, criam a oportunidade de o cidadão ser

autossuficiente, correto, mostrando o caminho. Muitas vezes, isso acontece em

detrimento da lei. Apontamos essa situação como um dos pontos a serem revistos,
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pois, a nosso ver, surge a evidência da necessidade de uma política tributária

estimuladora da produção, e não apenas arrecadatória, gerando o crescimento da

máquina pública.

Uma das principais propostas para essa nova política tributária é regulamentar o

Código de Defesa do Contribuinte, que foi aprovado por esta Casa em 2000. De 2000

para cá, já se passaram longos 9 anos, caminhando para 10. Então, senhoras e

senhores, é claro e evidente que o Código de Defesa do Contribuinte precisa de

modificações. Posso citar, por exemplo, que, em 2000, o comércio por meio da

internet era quase inexistente. Hoje, há um comércio realizado pela internet no

modelo em que o comprador, dentro da sua casa, adquire o bem, e temos que

modernizar essa relação, regulamentar a fidelização do comerciante com aquele que

compra em casa. Também enumeramos como providência a desburocratização e a

simplificação dos processos. Uma pessoa que quer abrir seu negócio, trabalhar,

vender, tem que ver facilitada pelos órgãos do Estado a sua inserção no comércio.

Ela quer trabalhar, e a desburocratização possibilitará, em menor prazo, a abertura e

também o fechamento de uma empresa, caso assim se proceda. Também

gostaríamos de falar sobre o Código, a Lei nº 13.515, de 2000. Ela está ainda em

estudo pelo governo Aécio Neves, e gostaríamos de adiantar aos telespectadores e a

você que é varejista e comerciante do nosso Estado que já temos agendada para o

próximo dia 11 de novembro uma reunião de trabalho com o Vice-Governador

Anastasia, que se tem mostrado muito sensível, e não só faz parte do vice-governo,

como também é uma presença marcante nas decisões do nosso governo. Ele sabe o

respeito e a admiração que temos que ter pelos comerciantes, os varejistas. Vale

ressaltar que a crise mundial assolou quase todo o planeta, particularmente os

Estados Unidos da América, mas o comércio aqui não se encolheu. Nosso comércio

não se intimidou e, mais do que isso, não demitiu pequenas famílias; muitas vezes

trabalham três, quatro, cinco até sete funcionários que são da família. Mantiveram os

empregos, pois acreditaram que realmente poderiam vencer a crise com coragem, e

venceram. Temos resultados de que o comércio tem crescido acima dos padrões de

outros setores, demonstrando que aqueles que acreditaram e confiaram superaram o

temor da crise. Estes são os comerciantes, os varejistas. Neste sentido, Sr.
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Presidente, é importante destacar a regulamentação da Lei nº 13.515/2000, que

institui o Código de Defesa do Contribuinte, que representa avanço para as empresas

mineiras e possibilita maior equilíbrio nas relações com o Fisco estadual. O Sr. Roque

Pellizzaro Júnior, Presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas - CNDL

- de Santa Catarina, abrilhantou ontem o início dos trabalhos da Frente e disse que o

papel econômico e social do comerciante serve como termômetro da nossa

economia. É engraçado que às vezes não procuramos o que acontece muito próximo

de nós. Dizem que, na minha região, quando se inicia a colheita do café, o comércio

melhora e os serviços de saúde são menos procurados porque as pessoas têm

trabalho. Na verdade, o comércio funciona como termômetro; é o que sente mais. No

entanto queremos, mais uma vez, reafirmar que o comércio foi o termômetro da

coragem e da confiabilidade, a mola propulsora para que atravessássemos essa

crise, que de fato causou medo e pânico em todos nós. Ao falar da crise, Sr.

Presidente, demais membros da Mesa, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, não

posso deixar de relacionar o momento por que passam os Municípios, que, em razão

da crise, ainda não conseguiram colocar suas receitas em ordem. As despesas

cresceram, e a receita diminuiu. A situação que vivem os Prefeitos é também, neste

momento, reconhecida por este parlamentar, pois, com as bênçãos de Deus, no

período de 2001 a 2004, tive a oportunidade de dirigir os destinos da minha querida

Campo Belo. Lá também fui Vereador e Presidente da Câmara Municipal de 1993 a

1996. Esse meu contato com os Municípios serve de parâmetro: se o comércio foi

bem, temos de reconhecer que as Prefeituras precisam de apoio maior. Ao terminar

minha fala, conclamo os nobres colegas a trabalharmos juntos em defesa dos

interesses do setor, que são os interesses de Minas e do Brasil. Aproveito para

reafirmar minha disposição de trabalhar com os demais colegas desta Casa em favor

do comércio varejista do nosso Estado, buscando, acima de tudo, o maior

reconhecimento do setor, que foi, sem dúvida, um dos grandes responsáveis pela

recuperação econômica do nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Cumprimento o Sr. Presidente, os colegas Deputados e,
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de forma especial, todos os que nos acompanham pelas galerias e pela TV

Assembleia. Sr. Presidente, realizamos ontem audiência pública para ouvir os

servidores do Estado dos órgãos e das secretarias que serão transferidos para a

chamada Cidade Administrativa. Percebemos que o governo trabalhou durante todo

esse tempo, priorizou, ao longo desses anos, essa construção, que é uma obra fria,

de pedra sobre pedra. Não fez simultaneamente as adequações por meio do diálogo

e do entendimento com os servidores para que os impactos dessa transferência

fossem os menores possíveis. Alguém pode perguntar: só agora estão dizendo isso?

Não estamos contra. O governo até alega que haverá uma economia de cerca de

R$85.000.000,00 por ano. Só que não dá para entender como o governo fala tanto

sobre economia e eficiência na gestão se apenas na licitação dos móveis há uma

diferença de cerca de R$8.000.000,00, que o governo poderia ter economizado. Esse

valor daria para garantir muitos contratos dos agentes penitenciários. Não temos

dúvida de que a gestão eficiente não está voltada para o respeito com o dinheiro

público, muito menos para com o servidor público, seja ele efetivo, seja contratado.

Nós, como membros da Assembleia Legislativa, temos de apurar isso, temos de

acompanhar por que uma cadeira custa R$731,76 e no mesmo lote há uma diferença

de cerca de R$300,00. Numa outra empresa, a diferença chega a cerca de

R$1.300,00 por unidade. Dividiram o mobiliário em vários lotes. Num determinado

lote, a empresa comprou as cadeiras por R$360,47, e, em um outro lote, outra

empresa comprou a mesma cadeira por R$1.796,91. Isso é eficiência? Isso é

economia? Ainda temos uma dívida com o Estado de Minas Gerais. Precisamos

fiscalizar mais de perto as obras. Se houve diferença na aquisição de móveis,

imaginem as diversas obras que estão sendo feitas, graças ao apoio desta Casa.

Autorizamos empréstimos, há o Proacesso, o ProMG. É nosso dever fiscalizar as

obras “in loco” e as licitações, assim como é dever do Tribunal de Contas

acompanhar e fiscalizar. Infelizmente, o projeto neoliberal do PSDB menospreza as

pessoas. Os servidores não têm segurança alguma quanto aos impactos em suas

vidas. São pessoas que têm 20, 30 anos de trabalho e que estruturaram a sua vida

na região central: faculdade, creche, escola para os filhos, alimentação. É importante

que todos compreendam que cerca de 16 mil servidores irão para o mesmo espaço
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físico. É uma população maior do que a de muitos Municípios mineiros - de mais da

metade deles. E quanto a serviços prestados por bancos, por lanchonetes? Isso

precisa ser garantido, porque quem mora na área central chega ao seu trabalho em

poucos minutos, mas quem mora em outras cidades tem de pegar o transporte até o

centro e depois ir para lá. E não foi resolvida com eles essa questão dos transportes:

será o vale-transporte? Qual é a forma? Haverá um cartão? Qual será a maneira de

garantir isso? Do contrário, eles gastarão seu salário, seu rendimento, para chegar ao

trabalho. Lá não há outras opções de restaurante, e, como foi exposto ontem, o valor

do restaurante de lá é R$18,00 ou R$15,00. Assim, terão um impacto maior em seu

orçamento familiar. Há essas e outras razões, além da falta de respeito e de

interlocução. O governo vem agindo assim, tratando de qualquer forma, não apenas

os agentes penitenciários, mas também todos os servidores. É verdade que há os

mais próximos, com remunerações recheadas. Dentro da Procuradoria do Estado, por

exemplo, vemos que, além do salário e da carreira, existe uma complementação dos

honorários. Esse é outro projeto que está tramitando nesta Casa. Para alguns

poucos, muito; mas, para muitos, nada. O Bloco PT-PCdoB e o PMDB insistem em

que o governo enxergue os servidores, e não é possível votar o Orçamento deste ano

- mais uma vez estamos avisando - sem o entendimento com eles.

Enquanto não for resolvida essa situação dos Agentes Penitenciários, estaremos

em processo de obstrução de todos os projetos do governo. Ontem nem falamos

nada. Falaram que resolveriam a situação de 30. Não é isso que queremos,

queremos que a situação de todos seja resolvida, seja dos contratados, seja dos

efetivos que ficaram suspensos e estão sendo penalizados. Foram disciplinados até

demais, para o meu gosto. O primeiro dia de manifestação foi porque tinham perdido

o vale-alimentação. Aquela parada de dois dias foi legítima, mas às vezes há

conchavo com o Judiciário. Tão logo veio a liminar, voltaram. Não houve o terceiro

dia, nem o quarto, nem o quinto apenas para os que foram penalizados. E estão até

hoje. Alguns foram suspensos; outros, demitidos de maneira arbitrária e autoritária.

Que governo é este? Não vivemos mais a democracia?

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Cumprimento V. Exa., Deputado

Padre João. Acompanhamos este assunto dos Agentes Penitenciários desde 2007,
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quando iniciamos luta pela aprovação de projeto de lei. Depois de muitas

mobilizações, esse projeto foi transformado na Lei Ordinária nº 18.185, aprovada por

esta Casa e sancionada pelo Governador. Tive oportunidade, em algumas

intervenções, de chamar a atenção do Secretário de Defesa Social, porque, sendo

advogado criminalista renomado, o Dr. Maurício de Oliveira Campos Júnior

obviamente conhece profundamente o direito constitucional. O direito constitucional

tem alguns princípios e fundamentos, e todo o ordenamento jurídico, todo o

arcabouço jurídico vai beber água nesta fonte: os princípios e os fundamentos

constitucionais previstos na Constituição da República. Alguns deles são intocáveis,

como as cláusulas pétreas, no rol do art. 5º, dos direitos e das garantias

fundamentais, o devido processo legal, o direito à ampla defesa e ao contraditório, o

princípio constitucional previsto no “caput” do art. 37, aquele mesmo princípio

utilizado pelo Supremo para acabar com o nepotismo. Um desses princípios era a

moralidade, e acabaram com o nepotismo. Mas o primeiro princípio chama-se

legalidade. Então, o anúncio feito pela Secretaria de Defesa Social da exoneração de

mais de 300 Agentes Penitenciários contratados foi ato ao arrepio da lei. Ou seja, não

se pode demitir sem antes se proceder ao devido processo legal. Temos alertado o

governo constantemente sobre isso, especialmente a Secretaria de Defesa Social, a

cuja Pasta os Agentes estão subordinados e vinculados. A Lei nº 18.185 deixou claro

que o Agente contratado deverá ser submetido a processo administrativo disciplinar,

com direito à ampla defesa e ao contraditório. Esta Casa aprovou em junho; então,

como agora, em outubro, demite-os sem submetê-los ao processo? Essa demissão

foi irregular. Temos dito isso constantemente para nosso Líder do Governo. Aprovei

requerimento para fazermos audiência pública e chamarmos a Secretária Renata

Vilhena e o Dr. Maurício de Oliveira Campos Júnior à Comissão de Segurança

Pública.

O Deputado João Leite, entendendo também que seria afeto à Comissão de

Administração Pública, solicitou que aprovássemos um requerimento nessa

Comissão. Assim procedemos: seguindo a orientação do próprio Deputado

Presidente da Comissão de Administração Pública, aprovamo-lo na referida

Comissão, mas até hoje a audiência não foi marcada. Segundo consta - e foi dito
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ontem pelo Deputado João Leite -, há uma mobilização, um entendimento do governo

na busca da solução. Estamos aguardando-a para que realmente os agentes

penitenciários sejam respeitados, não naquilo que estão reivindicando, mas no

Direito.

Quero dizer a V. Exa., até para que as coisas fiquem bem claras, que a Lei nº

18.185, aprovada por esta Casa e sancionada pelo Governador, em sintonia com o

Direito Administrativo e com a Constituição da República, precisa ser respeitada, e,

ao fazê-lo, é preciso imediatamente reconduzir todos os agentes penitenciários ao

cargo. Aí, sim, o Estado poderá, se quiser, fazer qualquer tipo de demissão, submetê-

los a um processo, dar-lhes o direito à ampla defesa e ao contraditório, formalizar a

acusação, ou seja, fazer do jeito que a lei determina. Estará, assim, o Estado agindo

de forma correta. Não pode o Estado, Deputados Padre João e Doutor Viana, ser o

primeiro a violar a lei. O Estado, que somos todos nós - a Assembleia, o Ministério

Público, o Judiciário, o Executivo -, tem de cumprir a lei e dar o exemplo. Há o

princípio constitucional que preceitua que o particular pode fazer ou deixar de fazer se

a lei assim não o proíbe, mas, na administração pública, é o contrário: ela só pode

fazer ou deixar de fazer se a lei assim o determina. Nesse caso, não há outro recurso:

eles devem retornar imediatamente. Muito obrigado.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, ao encerrar, quero dizer que o governo

está atropelando, ignorando a lei que votamos. Como Deputados, não podemos ser

omissos. O instrumento que a Oposição tem é a obstrução. É engano do governo

achar que vamos retomar a votação dos projetos de interesse dele. Estamos votando

projetos de Deputados. Votamos, ontem à noite, esse tipo de projeto. Repito: é

engano o governo achar que voltaremos atrás se ele não resolver esse impasse. Para

nós, é uma questão de honra a resolução, o quanto antes, dessa situação dos

Agentes Penitenciários, seja dos contratados, seja dos efetivos. Os demais Líderes

do Bloco, Sávio Souza Cruz, Vanderlei Miranda, Adelmo Carneiro Leão, seguirão

esse consenso.

O Deputado Padre João* - Então, é importante que os Agentes Penitenciários

permaneçam unidos, reunidos, firmes na luta. Caso contrário, permitiremos que o

governo continue fazendo outras coisas com outros servidores. Parabéns pela luta e
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pela perseverança. É preciso colocar um ponto final nessa prática arbitrária e

autoritária do governo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Deputado Doutor Viana, Presidente da reunião

desta tarde de quarta-feira, Deputados presentes, imprensa, cumprimento os Agentes

Penitenciários que já estão aqui há alguns dias, marcando presença, legitimamente

defendendo os seus direitos e procurando espaço. Fazemos nossas as palavras do

Deputado Sargento Rodrigues, do nosso partido, que é também um militar

emprestado à democracia do Estado, com uma formação jurídica muito grande. Foi

muito feliz e preciso na sua fala. Neste momento, o papel da Oposição de fazer

obstrução é válido, mas vale muito mais o papel do Direito. Estamos num país

democrático. Não se pode, portanto, atropelar a legislação e a Constituição.

Esperamos - e temos certeza disso - que o governo aja com bom senso e

proporcione a volta dos Agentes Penitenciários aos seus postos.

Em reunião passada, eu falava que o trabalho do Agente Penitenciário é um dos

mais estressantes que pode haver; equipara-se até mesmo ao do médico no pronto-

socorro - sou médico, e às vezes temos de agir sob pressão, sob tensão máxima.

Quem conhece o sistema carcerário do País sabe perfeitamente a situação por que

passam aquelas pessoas, não direi nem o cidadão preparado para isso, mas o ser

humano que está ali, que tem de trabalhar sob tensão. Em outros Estados brasileiros,

vimos na televisão, há pouco tempo, cenas degradantes que ocorreram dentro de

penitenciária, atinentes ao relacionamento de Agentes Penitenciários e de militares

com detentos. Isso, graças a Deus, não aconteceu em Minas Gerais, o que mostra

claramente o preparo que esses Agentes Penitenciários têm. Portanto, em primeiro

lugar, rendemos nossas homenagens aos cidadãos e às cidadãs que trabalham pela

segurança. Independentemente do que aconteceu, a lei está aí para apurar. Se

alguém merecer ser punido, que o seja nos termos da legislação, mas não da forma

como aconteceu. Então, como a poeira assentou, creio que agora é hora de

conciliação, de colocar a cabeça no lugar e render homenagens àqueles que lutam e

trabalham muito pela segurança do povo mineiro, do povo brasileiro.
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Entendo, Deputado Sargento Rodrigues, que hoje a segurança pública é elemento

fundamental, é prioridade número um para a população. Há pouco tempo, eu falava

também que nós, cidadãos, estamos muitas vezes presos dentro das nossas casas e

os bandidos, nas ruas. Vocês têm feito um trabalho muito importante. Admiro a

persistência de vocês aqui. Isso ratifica aquele ditado: “Quem não deve não teme”.

Vocês estão mostrando a cara, lutando por espaço para trabalhar, para colocar

alimento na mesa para os filhos, para a família. Nós, do Partido Democrático

Trabalhista - PDT -, reconhecemos grandes méritos no governo Aécio, tanto que

estamos ao lado dele, somos base de apoio do Governador nesta Casa, mas também

somos a favor de se fazer justiça, de se praticar justiça.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Aproveitarei um pouco mais o

espaço concedido por V. Exa., mesmo porque o Deputado Padre João estava no final

do pronunciamento. Cumprimento V. Exa., que apresenta, de forma muito lúcida e

com palavras equilibradas, o que é fundamental neste contexto. Aqueles que

procuram debruçar-se no direito, Deputado Carlos Pimenta, e nesta Casa há vários

Deputados que são bacharéis e advogados, sabem que existe equilíbrio entre os

poderes, chamado de sistema de freios e contrapesos. Se a Assembleia deixa de se

manifestar, ela deixa de exercer o sistema de freios e contrapesos. Quando o

Ministério Público fiscaliza esta Casa, quando fiscalizamos o Judiciário e,

consequentemente, quando um órgão ou poder fiscaliza outro, exercemos

exatamente o sistema de freios e contrapesos. Então, não podemos permitir que, no

Estado Democrático de Direito, direitos consagrados na Constituição da República

sejam colocados à parte. Essa lei é novíssima, e levamos um ano e meio para votá-la

nesta Casa, Deputado Carlos Pimenta. V. Exa. lembra-se de detalhe importantíssimo:

foram dezenas e dezenas de mandatos em Minas Gerais sem ninguém querer

regulamentar esse contrato, que está previsto no inciso IX do art. 37 da Constituição

da República, que estabelece contratação excepcional e temporária. Este governo

teve coragem de encaminhar o projeto para esta Casa, para regulamentá-lo. No caso

da Secretaria de Defesa Social, foi estabelecido o contrato de três anos. Há tempos

venho falando da tribuna desta casa, redigindo e aprovando requerimento na

Comissão de Segurança Pública, dizendo que os contratos estavam sendo violados,
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porque a lei foi aprovada em junho, e o Governador a regulamentou por meio de

decreto. Então, efetivamente, com o decreto, ela entra em vigor na sua plenitude.

Após o decreto, já havia lesões ao direito deles. Ou seja, em vez de os contratos de

seis meses que estavam vencendo serem renovados por três anos, conforme

determina a lei, ainda estão sendo renovados por seis meses. Essas são violações a

respeito das quais venho alertando há tempos o Subsecretário de Administração

Penitenciária Genilson Zeferino e o Secretário de Defesa Social. Hoje, Deputado

Carlos Pimenta, essa é uma categoria importantíssima para a área de segurança

pública, que chamamos de aparato de justiça criminal, e é composta por Polícia

Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Judiciário e Sistema Prisional. A Polícia Militar

ostensivamente prende; a Polícia Civil investiga, autua, conclui e remete o inquérito; o

Ministério Público denuncia; o Judiciário condena; e o Sistema Prisional guarda

aquele preso. Essa engrenagem apenas funciona bem com todos esses órgãos e

poderes funcionando satisfatoriamente, de forma integrada. Não podemos deixar de

lado a ponta dessa engrenagem do aparato de justiça criminal, que faz segurança

pública 24 horas por dia, que lida com o preso. Não podemos deixá-los

desguarnecidos de direitos consagrados porque, se ocorrer qualquer violação com os

presos, eles serão cobrados imediatamente. Não podemos fiscalizá-los e puni-los,

caso haja violação do direito do preso, ao mesmo passo que não podemos deixar que

o direito deles, como trabalhadores, seja violado e ficar aqui de braços cruzados.

Cumprimento V. Exa., ressaltando que a Lei nº 18.185 foi o grande avanço deste

governo. Ele, entretanto, especialmente a Secretaria de Defesa Social, precisa ter a

compreensão desse fato, respeitar o Estado Democrático de Direito, apresentar

equilíbrio e serenidade e reconduzir imediatamente esses trabalhadores aos seus

postos de trabalho.

O Deputado Carlos Pimenta - E apurar adequadamente.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Apurar, na forma da lei, de forma

imparcial, como se faz com qualquer outro trabalhador.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço ao Deputado Sargento Rodrigues. Gostaria

também de alertar para a exploração política do fato. A coisa mais abominável que

existe é ver os cidadãos na situação de fragilidade em que estão e depois tomar-se
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esse fato como bandeira política. Esta Casa é a casa do discurso, do debate, do

povo. Devemos nos pautar, como disse o Sargento, pela legalidade e não transformar

em bandeira política um momento difícil de centenas de cidadãos, o que é perigoso.

Não entraremos nessa. Não aceitaremos isso. O Governador tem feito acertos

grandes, e já tivemos o cuidado de conversar com ele e de explicar o problema. As

soluções estão caminhando, talvez, não na velocidade com que vocês gostariam,

mas esperamos um desfecho favorável à lei do direito e da democracia. Vocês têm

de estar presentes, isso é muito importante, mas não aplaudiremos posições políticas

tomadas em cima do sofrimento de pessoas como vocês, que merecem todo o nosso

respeito. São cidadãos lutando pelo direito ao trabalho. Se houve problema, que ele

seja determinado e que se aplique a lei. Parabéns e continuem sempre presentes

nesta Casa.

Gostaria, Sr. Presidente, de trazer também uma notícia muito boa. Neste final de

semana, o time de vôlei de Montes Claros foi campeão mineiro em Belo Horizonte,

vencendo o Minas Tênis Clube em sua arena. É um fato que merece nosso aplauso e

nosso incentivo. Cumprimentamos todos os atletas, todos os jogadores, a torcida de

Montes Claros e o Prefeito de Montes Claros, Luiz Tadeu Leite, que muito incentivou

a formação desse time, que veio para disputar e dar trabalho nessa liga.

Além da alegria que proporcionou a milhares de montes-clarenses, essa vitória,

esse título conquistado aqui em Belo Horizonte, na última segunda-feira, mostrando

que o interior também é capaz de montar um time dessa natureza, grandeza e

qualidade, é para chamar a atenção para o esporte. Hoje o esporte é um fator de

integração. Em 2014, teremos a Copa do Mundo; em 2016, as Olimpíadas no Brasil.

É importante que os governantes invistam, a fim de que o esporte seja o grande fator

de apoio à juventude. Vemos muitos jovens caminhando para o mundo do tráfico e do

narcotráfico, já que não têm perspectiva de vida e, muitas vezes, têm dificuldade para

concluir os estudos. É no esporte que eles encontram uma porta aberta e, assim,

poderão desviar-se do caminho que desagrega, afasta da família e mata milhares de

jovens. A vitória do time de Montes Claros mostra que é possível vencer quando se

tem determinação. Montes Claros está de parabéns pelo seu time de vôlei.

Queremos também anunciar que, por meio do nosso trabalho, das nossas emendas
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e de contatos que tivemos com o Governador Aécio Neves e com o Secretário de

Esportes, Gustavo Corrêa, iniciaremos agora a Olimpíada de Bairros de Montes

Claros - a Olibamoc -, um evento que congrega milhares de jovens. Reformaremos as

quadras de esportes especializados de Montes Claros. Vários bairros, a exemplo do

Maracanã e do Major Prates, já tiveram suas quadras cobertas. Essas obras serão

feitas mediante parceria entre o governo do Estado e a Prefeitura de Montes Claros.

Precisamos acreditar no esporte. Montes Claros teve a construção do seu campo de

futebol iniciada há mais de 15 anos; está paralisada por problemas de ordem

burocrática e por falta de dinheiro. Fica esse grande exemplo dado por Montes

Claros, por meio de seu time de vôlei, a todo o Estado, a fim de que se conclua a

construção do campo de futebol da cidade. Dessa forma, é possível que um time da

cidade participe do Campeonato Mineiro, da primeira divisão e até dispute o

campeonato nacional. Enfim, é uma cidade que sabe valorizar os seus atletas e

incentivar o esporte especializado e o futebol.

Sr. Presidente, nesta tarde, quero trazer o meu abraço ao campeão mineiro de

vôlei, o time de Montes Claros. Cumprimento o Prefeito Luiz Tadeu Leite, que

acreditou e investiu na reforma de um grande estádio para o esporte especializado,

em Montes Claros - o Estádio Tancredo Neves -, hoje com mais de 12 mil lugares, o

mais bonito do interior de Minas Gerais e o mais bem estruturado. Montes Claros fez

esse esforço e acreditou, mais uma vez, no esporte especializado, montando esse

belo time de vôlei.

Pediremos ao governo do Estado - e iniciaremos um movimento muito forte para

isso - que termine a construção do campo de futebol de Montes Claros, o famoso

Mocão, que começou a ser construído há 15 anos, mas ainda não foi concluído.

Parabéns, Montes Claros! Parabéns ao time de vôlei! Parabéns à Prefeitura da nossa

cidade e, principalmente, àquelas pessoas que acreditaram ser possível - e

mostramos que o é - montar um time dessa qualidade, que foi capaz de tornar-se

campeão mineiro de vôlei. Certamente conseguirá um dos primeiros lugares na Liga

Nacional, no Campeonato Nacional de Voleibol, que se iniciará no próximo mês.

Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.
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O Deputado Fábio Avelar* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, telespectadores da TV

Assembleia e público das galerias, em primeiro lugar, quero fazer coro às palavras do

ilustre Deputado Carlos Pimenta. Cumprimento também a equipe de vôlei de Montes

Claros pela brilhante vitória. Isso é importante para mostrar que o esporte de Minas

Gerais é uma referência, não só na Capital, mas em todo o Estado. É importante

incentivar esse esporte.

Registro a presença de Agentes que permanecem nessa luta. Esta Casa tem como

objetivo procurar sempre a negociação e o entendimento. Externo minha

solidariedade ao Deputado Carlos Pimenta, segundo o qual não podemos deixar que

esse fato seja usado politicamente. Estaremos sempre aqui, ao lado dos senhores,

para ajudar, negociar em busca de uma solução.

Deputado Doutor Viana, temos manifestado, na Assembleia, uma preocupação

constante em relação ao Aeroporto da Pampulha. Refiro-me às constantes ações que

visam ao retorno das atividades com aeronaves superiores às recomendadas pela

Portaria nº 993, ou seja, aquelas com capacidade superior a 50 passageiros e cujos

motores não sejam turboélice. Estamos empreendendo essa luta desde 2003, quando

conseguimos revitalizar o Aeroporto Tancredo Neves. Agora não podemos permitir

que essas ações retornem à Pampulha.

Diante desse problema, fizemos várias ações nesta Casa, com a implantação de

duas comissões dos aeroportos, todas elas recomendando a destinação do Aeroporto

da Pampulha para o portal da aviação regional do nosso Estado. Informo aos

senhores e aos telespectadores que atingimos o nosso objetivo, porque hoje

recebemos a informação de que foi assinado, no último mês de outubro, um TAC

entre a Infraero e a Secretaria de Meio Ambiente, exatamente com o objetivo de

estabelecer regras bastante claras em relação à destinação do Aeroporto da

Pampulha. Ainda não temos conhecimento do inteiro teor desse documento. Estamos

aguardando. Hoje mantive contato com a Secretaria de Meio Ambiente, que ficou de

encaminhar à Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa uma cópia

desse documento para uma avaliação final, bem como para verificarmos se as

sugestões que foram negociadas pela Assembleia, pela Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e até pelos Ministérios Públicos Estadual e Federal estão constando nesse
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termo. Isso é importante, porque o objetivo desse TAC é exatamente mostrar, de

maneira bastante clara, que tipo de operação pode ocorrer no Aeroporto da

Pampulha.

Essa decisão vem num momento oportuno, porque todos nós sabemos que em

2014, época da realização da Copa do Mundo em nosso país, Minas Gerais, com

certeza, terá uma participação muito grande nesse acontecimento. Por essa razão,

precisamos urgentemente tomar todas as providências necessárias à ampliação e

reformulação da nossa malha aérea regional, e é isso o que vem sendo feito pelo

governo Aécio Neves. Já sabemos que, até o final de 2011, contaremos com

aproximadamente 170 aeroportos, e a grande maioria deles com possibilidade de

operação noturna. Acredito que a realização da Copa em nosso Estado será muito

importante para atrair turistas para Minas Gerais. O nosso Estado tem um potencial

turístico muito grande, e precisamos aproveitar essa oportunidade para divulgá-lo.

Temos várias cidades históricas, cidades de montanhas; temos Três Corações, que é

a cidade do Rei Pelé. Aproveitamos a ocasião para cumprimentar o Prefeito Faustino

e toda a sua equipe pelo trabalho que vem sendo feito em Três Corações,

principalmente com o objetivo de promover ações para captar turistas de outros

países, como a recuperação da casa do Pelé e do Museu Pelé, que são pontos

importantes para essa atração. Acredito que Minas está vivendo e ainda viverá um

momento muito especial com a realização da Copa em nosso Estado.

Quero também discutir rapidamente a lei que estabelece os critérios para a medição

individualizada de hidrômetros. Embora esteja em vigor, ainda temos alguns

problemas iniciais com sua operacionalização e dificuldades na divulgação para o

usuário dessa possibilidade de medição individualizada. Acreditamos que, com a

aprovação dessa lei, com o sindicato da construção civil promovendo sua intensa

divulgação, com a procura cada vez maior dos interessados por apartamentos com

esse tipo de instalação, a partir de agora, haverá uma aceitação maior.

Quero dizer também, Sr. Presidente, que soubemos, nos últimos meses, de uma

grande preocupação dos usuários da Copasa e também dos moradores das cidades

que têm distribuição de água operada ou pelas Prefeituras municipais, ou pela

iniciativa privada: existe uma dificuldade muito grande - isso me foi exposto por várias
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associações e até mesmo por Vereadores, Câmaras Municipais e pessoas que atuam

no setor - de entendimento da unidade utilizada pela Copasa para a medição da água

fornecida ao consumidor. A Copasa hoje utiliza a unidade de metros cúbicos, que,

embora seja bastante divulgada e conhecida, é muito técnica. Algumas pessoas têm

dificuldade de entendê-la, principalmente quando vem fracionada e quando o

consumo vem abaixo de 1m3, que equivale a 1.000 litros - 0,30 m3; 0,40 m3; 0,50 m3;

0,70 m3; 1,2 m3; 1,3 m3. Também fomos procurados pelo Vereador Alípio Rocha, da

vizinha cidade de Santa Luzia, e pelo Dr. Mário Werneck, advogado ambientalista,

que nos propuseram e sugeriram solicitarmos à Copasa o estudo da possibilidade de

alteração dessa unidade de cobrança: usar a unidade que todos conhecemos, o litro,

em vez de usar metros cúbicos, ou seja, em vez de aparecer na conta de água

quantos metros cúbicos foram consumidos, aparecerá, de maneira bastante clara,

que o consumo é de, por exemplo, 500 litros, 1.000 litros, 2.000 litros, 750 litros, 550

litros. Acredito que essa medida, se vier a ser adotada, dará maior facilidade ao

consumidor de interpretar a sua conta de água no final do mês.

Nesse sentido, já protocolei, no início desta tarde, um requerimento encaminhado

ao Presidente da Copasa, nosso amigo Ricardo Augusto Simões Campos. Inclusive,

nunca é demais salientar que se trata do primeiro Presidente funcionário da Copasa.

Ele vem, de maneira inusitada, assumindo a Presidência como funcionário de carreira

da Copasa. Isso é um marco na história da empresa, que, acreditamos, está vivendo

um momento muito importante. (- Lê:)

“Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. O

Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

encaminhado ofício ao Presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais -

Copasa-MG -, solicitando que seja estudada a possibilidade de se alterar a unidade

de medida utilizada para informação ao usuário da água consumida, na conta de

água, de metros cúbicos para litros. Requer, ainda, que se faça constar do expediente

cópia do inteiro teor da justificação que fundamenta este requerimento. Justificação: A

alteração que se pretende é no sentido de mudar, de metros cúbicos para litros, a

unidade de medida utilizada para informação, na conta de água, da quantidade de

água consumida por mês pelo usuário. A unidade de medida metros cúbicos é um
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termo técnico e menos conhecido que tem gerado dúvida entre os consumidores.

Portanto, a adoção dessa medida pela Copasa irá facilitar o entendimento da conta

de água pelo usuário. Considerando as razões acima expostas, submeto aos meus

nobres pares este requerimento, pedindo a aprovação do mesmo”.

É o que faço neste momento, pedindo a todos os meus colegas que aprovem este

requerimento, pois acreditamos que facilitará a vida do nosso usuário. Fazemos,

também, um apelo à Presidência e à Diretoria da Copasa, para que estudem com

carinho essa reivindicação, pois, se atendida, irá ao encontro do interesse da

sociedade, principalmente da grande maioria que tem me procurado, por conhecer a

minha história com a Copasa. Prestamos serviços ali por mais de 25 anos, temos

essa ligação com a Copasa e, relativamente a todo assunto que lhe é referente,

temos recebido várias sugestões em nosso gabinete. Essa é uma delas. Foi

apresentada por várias associações, e esperamos que o Presidente da Copasa nos

atenda, fazendo essa mudança no processo de leitura e de informação ao usuário da

quantidade de água consumida. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, com a retirada de tramitação do Projeto de

Lei nº 1.040/2007, do Deputado Neider Moreira, o Projeto de Lei nº 1.132/2007, do

Deputado Luiz Humberto Carneiro, passa a tramitar nos termos da Decisão

Normativa da Presidência nº 12. Assim sendo, a Presidência encaminha a matéria às

Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.

188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Comunicação da Presidência
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A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 4.946/2009, da

Comissão de Assuntos Municipais, e 4.947 e 4.948/2009, da Comissão de Direitos

Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública - aprovação, na 17ª

Reunião Extraordinária, em 3/11/2009, dos Requerimentos nºs 4.804/2009, do

Deputado Ademir Lucas, e 4.809/2009, do Deputado Duarte Bechir; de Política

Agropecuária - aprovação, na 32ª Reunião Ordinária, em 3/11/2009, dos

Requerimentos nºs 4.811/2009, do Deputado Duarte Bechir, e 4.834, 4.838, 4.844,

4.847 e 4.848/2009, da Comissão de Participação Popular; de Direitos Humanos -

aprovação, na 29ª Reunião Ordinária, em 4/11/2009, dos Requerimentos nºs 4.839,

4.855, 4.857 e 4.858/2009, da Comissão de Participação Popular; de Saúde -

aprovação, na 28ª Reunião Ordinária, em 4/11/2009, dos Requerimentos nºs 4.817 e

4.818/2009, da Comissão Extraordinária de Políticas Públicas de Enfrentamento à

Aids, às DSTs, ao Alcoolismo, às Drogas e Entorpecentes, 4.828 a 4.832/2009, do

Deputado Ruy Muniz, 4.879/2009, do Deputado Doutor Ronaldo, 4.895/2009, da

Comissão de Direitos Humanos, e 4.899/2009, da Comissão de Segurança Pública;

de Educação - aprovação, na 28ª Reunião Ordinária, em 4/11/2009, do Projeto de Lei

nº 3.582/2009, da Deputada Gláucia Brandão, e do Requerimento nº 4.875/2009, do

Deputado Ademir Lucas (Ciente. Publique-se.); e de Turismo, cujo teor foi publicado

na edição anterior.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando

seja encaminhado ao Presidente da Usiminas pedido de informações e cópia da nota

fiscal de compra de 32 caixões da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, em

8/10/63, bem como relação detalhada com os nomes e dados pessoais de 59

trabalhadores que teriam abandonado seus empregos, conforme comunicado da

Usiminas ao Sindicato, um mês após o massacre em Ipatinga, ocorrido em 7/10/63.

Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Neider Moreira e outros, solicitando a constituição de

comissão especial sobre a arbitragem para prover os estudos necessários ao pleno

entendimento dessa nova, moderna e eficaz ferramenta de desenvolvimento

econômico, político e social, assim como obter os dados necessários para a

edificação de legislação estadual sobre a matéria. Em votação, o requerimento. As

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

Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando a palavra pelo art.

70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Paulo

Guedes. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 20 minutos.

Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

público presente e todos os mineiros que acompanham esta reunião pela TV

Assembleia em diversas partes do Estado de Minas Gerais, venho à tribuna para abrir

uma discussão da maior importância, que já citei na semana passada. Vimos

cobrando isso desde o início do mandato, mas parece que surtiu efeito contrário,

porque, em 5/10/2009, a Secretaria de Fazenda publicou a Resolução nº 4.154, que

modifica a redistribuição do ICMS em Minas Gerais. Essa resolução divulga os

valores adicionais fiscais e fixa os índices do VAF dos Municípios, em caráter

provisório, na parcela do ICMS que lhes pertence relativamente ao exercício de 2010.

Olhando rapidamente, isso passa despercebido, e muitos Municípios ainda sequer

foram avisados. Mas essa resolução, baixada pelo Secretário Simão Cirineu Dias, da

Secretaria de Fazenda, simplesmente, Presidente Doutor Viana, retira recursos de

416 Municípios para encher os cofres de meia dúzia de Municípios ricos. A

redistribuição de ICMS em Minas Gerais, que já é uma vergonha, torna-se

insustentável após essa resolução.

Acabei de aprovar, na Comissão de Assuntos Municipais desta Assembleia, a

realização de uma audiência pública, para a qual convocaremos o Secretário de

Fazenda a fim de explicar a mágica de se retirarem recursos dos Municípios que

estão à beira do caos, de pires nas mãos, para encher os cofres de quem tem
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recursos sobrando. Estamos na contramão da história. Só para terem uma ideia,

todos os Municípios do Norte de Minas - sem exceção - perderão, no próximo ano, o

ICMS: todos os do Jequitinhonha, a maioria dos do Mucuri, Noroeste e São Mateus.

Enquanto isso, alguns Municípios ricos, produtores de energia elétrica, fortes no setor

de mineração, possuidores de grandes indústrias receberão ainda mais recursos em

2010.

Portanto, é contra essa medida que temos de nos organizar. Isso não é possível!

Desde o primeiro dia do meu mandato digo que uma região como a nossa, que já vive

em dificuldades, como os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, o Norte e o Noroeste

de Minas, recebe uma mixaria de ICMS e sobrevive praticamente do Fundo de

Participação dos Municípios - FPM. E nós, no final do ano passado, lutamos para

aprovar a Lei do ICMS Solidário, que foi modificado para atender os interesses dos

Municípios ricos. O projeto do ICMS Solidário foi aprovado com quase nenhuma

solidariedade - na verdade, zero de solidariedade, já que nada foi repartido. Aprovou-

se apenas uma enganação; quase ninguém terá aumento.

Agora, quando esperávamos que a partir do próximo ano o ICMS dos Municípios

pobres fosse aumentar um pouco - em torno de 5% a 20% -, fomos surpreendidos

com a resolução da Secretaria de Fazenda, Deputado Luiz Humberto Carneiro, que

retira recursos de 416 Municípios mineiros para beneficiar apenas 20 Municípios. O

Município de Cristália, um dos mais pobres do Norte de Minas, perderá 69% do ICMS

e o de Manga, 30%. Além disso, perderão também Januária, Montes Claros, enfim,

todos os Municípios da nossa região.

Faço um apelo às organizações municipais, à Associação dos Municípios da Área

Mineira da Sudene - Amams -, à Associação Mineira dos Municípios - AMM - e a

todas as entidades que representam os Municípios do Estado de Minas Gerais. Faço

um apelo especialmente aos Municípios que foram prejudicados por essa resolução

para nos organizarmos e aos Presidentes de associações microrregionais para que

deixem de bajular. São uns bajuladores. Vêm todos os dias apenas bajular o

Governador, pedir uma ambulanciazinha, ou seja, coisas pequenas, enquanto, numa

só canetada, o governo mete a mão no dinheiro desses Municípios. A população

precisa saber disso.
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O Norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha e o Vale do Mucuri estão cansados de

ser tratados como famintos, como lugares onde as pessoas calam a boca com uma

cesta básica, com uma ambulanciazinha. Queremos respeito! Queremos ter direito às

receitas de Minas e à distribuição justa do ICMS. Governador e Secretário, não é

dessa forma que se deve agir, empobrecendo quem já está pobre, para encher os

cofres de meia dúzia de Municípios.

Dizem que há uma decisão judicial, mas que justiça é essa? Que retirassem, então,

da parte do Estado, dos ricos, e não fizessem uma resolução para retirar 70% do

ICMS de Cristália, São João das Missões e Botumirim para beneficiar meia dúzia de

cidades que não sabem nem o que fazer com o dinheiro. Isso é inadmissível!

As câmaras municipais desses Municípios citados recebem mais dinheiro que todos

os Municípios juntos daquela região. Estão fazendo farromba com recursos públicos.

A regra geral é que 8% da arrecadação desses Municípios vão para a Câmara de

Vereadores. Uma câmara de vereadores como a de Betim arrecada mais do que 10

Municípios do Norte de Minas arrecadam juntos. Para que 10, 15 Vereadores fiquem

lá fazendo o quê? Isso é absurdo, e não podemos admitir que aconteça. Nossa região

tem de reagir, os Prefeitos têm de gritar, as Câmaras de Vereadores das regiões

pobres têm de reagir, como também os Deputados e a população, que é a mais

prejudicada. O Estado não se faz presente nessas regiões pobres, onde nada

funciona, onde o técnico da Emater é pago pela Prefeitura, onde o carro da Polícia

Militar e da Polícia Civil não anda, se a Prefeitura não colocar gasolina, onde o

Prefeito paga aluguel para o Juiz, para o Promotor e para o Delegado, senão não há

Delegado nem Promotor nem Juiz nessas cidades do interior, todos sabemos disso.

Este Estado precisa ser levado a sério, e o Governador precisa tomar medidas para

que todos os mineiros sejam respeitados em sua dignidade, e não baixar portarias

silenciosas, à surdina, e tirar recursos dos Municípios pobres da nossa região. Onde

está nossa bancada? É preciso que os Deputados da bancada do Norte, os

Deputados votados no Jequitinhonha e no Mucuri venham se pronunciar aqui, como

estou fazendo agora. Não podemos aceitar isso, Deputado Doutor Viana, pois é

absurdo. Como tiram 70% do ICMS destinado ao Município de Cristália para o

próximo ano? Como tiram ICMS destinado a cidades como Josenópolis, Fruta de
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Leite, São João das Missões, Itacarambi, Juvenília, Chapada Gaúcha, Buritizeiro, São

Francisco e Manga? São Municípios que não têm nada e são obrigados a fazer

estradas para garantir o transporte escolar da rede estadual, porque nem isso o

governo faz. De repente, numa canetada só, sem ouvir a Assembleia, sem ouvir

ninguém, vem o Secretário de Fazenda, que não sei de onde veio, e faz isso. Simão

Cirineu, fica com o seu e devolve o meu, pois o Norte de Minas não aceitará isso.

Não aceitaremos isso, Simão. Não o aceitaremos, porque é absurdo. Não podemos

aceitá-lo. É absurdo o que estão fazendo por resolução e portaria, desrespeitando

esta Casa, tirando de quem não tem nada, para encher os cofres de meia dúzia.

Gostaria que o Governador se manifestasse, que as Lideranças do governo nesta

Casa se manifestassem sobre isso, porque é muito grave, muito sério. Não podemos

admiti-lo.

Srs. Prefeitos do Norte de Minas, Srs. Prefeitos dos Vales do Jequitinhonha e do

Mucuri e das cidades com baixo IDH de Minas Gerais, prestem atenção e leiam, no

diário oficial, a Resolução nº 4.154, de 5 de outubro, pois estão retirando recursos do

ICMS que vocês receberiam, por direito, em 2010, para dar mais a 20 cidades ricas,

que já recebem muito, pois são geradoras de energia, são Municípios que possuem

hidrelétricas, empregos e estão com sobras nos seus caixas de arrecadação. Deixo,

nesta Casa, nossa indignação e nosso protesto.

Antes de finalizar, Sr. Presidente, gostaria de voltar a outro tema que, nos últimos

90 dias, tem sido pauta de discussão nesta Casa. Trata-se da atuação dos órgãos

ambientais em Minas Gerais.

Quero relembrar a todos que foi tomada uma medida pelo governo, que os

problemas do Jaíba continuam ocorrendo da mesma forma, que nenhuma atitude real

foi tomada quanto à lei que aprovamos nesta Casa sobre a mata seca. Queremos

que o Governador e a Secretaria de Meio Ambiente respeitem essa lei, aprovada e

sancionada, que estabelece que a reserva legal do Norte de Minas é de 30% e que

mata seca não é mata atlântica. O pessoal do IEF está agindo. Queremos ainda que

o governo se pronuncie sobre as multas abusivas, sobre o desrespeito aos

produtores de nossa região.

Gostaria de dizer a toda a população que continuamos tentando abrir a CPI da
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indústria da multa. Faltam quatro assinaturas. Fazemos um apelo a todos os

Deputados, especialmente os da Bancada do Norte de Minas, que conhecem o

problema, convivem com ele, mas, devido à pressão do governo, se recusam a

assinar o documento propondo a criação dessa CPI, que pode esclarecer muita coisa

que vem ocorrendo em nosso Estado, principalmente na região Norte.

Sr. Presidente, antes de encerrar minha fala, quero dizer que abri todos os jornais

de Minas hoje, incluindo o “clipping” da Assembleia, e não vi sequer num canto de

página notícia a respeito da votação que está ocorrendo neste momento no Supremo

Tribunal Federal, quando está sendo julgado o desvio de recursos públicos na

campanha do ex-Governador Eduardo Azeredo. Parece que os jornais de Minas

estão proibidos de falar desse assunto. Então, esperamos que as pessoas possam

pelo menos ter acesso à internet ou à “Folha de S. Paulo”, que publicou hoje uma

página sobre o assunto. Se dependêssemos da imprensa mineira, não saberíamos

que o STF deve acolher hoje as denúncias de caixa-dois da campanha de Eduardo

Azeredo aqui em Minas Gerais. Na época, foram desviados R$28.500.000,00,

segundo consta nos autos do processo.

Encerro, cobrando de todos, especialmente do governo, que venha a esta Casa ou

a esta tribuna para justificar a Resolução nº 4.154, que retirará o ICMS de 416

Municípios mineiros no ano que vem, para engordar o caixa de pouco mais de 20

Municípios ricos de nosso Estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

Encerramento

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

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

Deputados para a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e para a especial de

amanhã, dia 5, 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 80ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/10/2009
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Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do Deputado Weliton

Prado; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase: Questão de ordem - Palavras

do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado

Weliton Prado; discurso dos Deputados Weliton Prado e Dalmo Ribeiro Silva; questão

de ordem; chamada para a recomposição de quórum; inexistência de número

regimental para a continuação dos trabalhos; prejudicialidade do requerimento -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

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

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Alencar da

Silveira Jr. - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio

- Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -

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 - Gil

Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João

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

Carneiro - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Pinduca Ferreira - Rêmolo

Aloise - Rômulo Veneroso - 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 Hely Tarqüínio) - Às 20h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata
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- 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 - Sr. Presidente, escutei atentamente a leitura da ata.

Em momento algum foi mencionada a situação muito grave em que se encontra os

Agentes Penitenciários do Estado de Minas Gerais, os contratados, que vivem uma

grande insegurança. Discutimos isso no período da tarde, e nossa reivindicação é

justamente nesse sentido: gostaríamos que fosse registrado na ata o que foi discutido

e debatido na reunião da tarde, que o Governador editou portarias que suspenderam

256 Agentes Penitenciários concursados e demitiram 336 contratados. Dissemos, no

período da tarde, que íamos adotar uma posição muito firme, muito dura em relação

aos projetos em tramitação nesta Casa. Essa é a posição do Bloco PT-PMDB-

PCdoB, que é a obstrução geral e total, incluindo o Orçamento do Estado, se não

resolverem a situação dos Agentes Penitenciários. O Governador demitiu

sumariamente, afastou quase 600 Agentes de Segurança Penitenciária de todo o

Estado, porque estavam reivindicando seus direitos. Se o Governador não voltar

atrás, como dissemos, vamos entrar num processo permanente de obstrução.

Dizíamos que não vimos atitude como essa nem no período da exceção, durante a

ditadura militar. Essa atitude foi totalmente ditatorial, contrária aos direitos dos

trabalhadores de reivindicar melhores condições de trabalho. Citamos, à tarde, a

situação causada pela Secretaria de Defesa Social; pontuamos quais foram as

reivindicações dos Agentes Penitenciários; dissemos que isso é um absurdo. E nada

disso foi mencionado na ata. Queremos que seja registrada na ata essa situação dos

Agentes Penitenciários, porque não podemos concordar com essa medida. O Estado

insiste em violar os direitos dos trabalhadores, e queremos a revogação imediata das

demissões sumárias. Elas ocorreram sem critério, demonstrando perseguição a

alguns Agentes. Na lista de demissão, constavam nomes de servidores que já

morreram e outros que estavam afastados por motivo de doença. Constava na lista

de demissão quem já tinha morrido e quem estava sendo tratado por motivo de

doença. Os Diretores da Associação foram afastados sumariamente, ferindo até a
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legislação vigente. Ressaltamos, na reunião da tarde, que os Agentes estão

reivindicando melhores condições de trabalho; efetivação dos servidores contratados;

equiparação do salário com a Polícia Civil; a volta do tíquete-alimentação,

conquistado com muita luta - estávamos cobrando isso até por meio de requerimento

desta Casa -; cumprimento da carga horária estabelecida em lei - hoje a jornada de

trabalho é estabelecida em lei, e ela é excessiva e desumana -; pagamento de prêmio

por produtividade aos contratados; curso de tiro - direito dos Agentes -; carteira

funcional - promessa feita e não cumprida, que é um direito dos Agentes -; e o fim do

assédio moral. Realmente são reivindicações justas, legítimas, de uma categoria que

se preparou. São pessoas contratadas há 13 anos, há 16 anos, que, do dia para a

noite, foram demitidas sumariamente. Isso não pode acontecer, não é justo. De forma

muito humilde, pedimos a todos os Deputados desta Casa, independentemente do

partido, e ao Líder do Governo que examinem o assunto com sentimento, com o

coração, para que façamos justiça. Não perseguiremos esses Agentes, que têm

família, filhos em casa. Imaginem como está a cabeça desses servidores. Tudo isso

foi discutido aqui, no período da tarde. Por isso é imprescindível fazermos citação na

ata, para ficar gravado nos anais da Casa, para fazer justiça a essa categoria tão

importante. Não podemos aumentar mais a insegurança no nosso Estado; é o que o

governo está querendo, ao pegar pessoas despreparadas, que não fizeram curso, e

jogá-las dentro do sistema prisional. Isso gera, aliás, risco para a própria pessoa. Os

Agentes são preparados, qualificados. Mais uma vez, fazemos o clamor para que

todas as Lideranças desta Casa comprem essa luta. Solicito, se possível, a inclusão

na ata.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e a votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, solicitei a palavra pela ordem
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para evitar que façamos discussão mais alongada do projeto que está na pauta. O

fato abordado pelo Deputado Weliton Prado merece a atenção de todos os

Deputados desta Casa. Estamos acompanhando; estivemos na Comissão de

Segurança Pública e aprovamos o requerimento pedindo audiência pública. Estavam

lá a Deputada Maria Tereza Lara e o Deputado Rômulo Veneroso, que aprovaram o

requerimento. Por orientação do Deputado João Leite, Presidente da Comissão de

Segurança Pública, aprovamos também o requerimento na Comissão de

Administração Pública, com o intuito de que essa audiência pública fosse marcada

pelo ilustre Deputado João Leite. Quero aqui, Sr. Presidente, chamar a atenção para

o que está acontecendo com os Agentes Penitenciários contratados. Estamos vendo

matérias serem publicadas pela Secretaria de Defesa Social, ao arrepio da lei. Os

servidores hoje contratados estão submetidos ao regime de lei aprovada por esta

Casa, a Lei nº 18.185 - fizemos dezenas de cobranças ao governo do Estado para

que essa lei saísse do papel. O Governador enviou o projeto; a lei foi votada por nós,

em julho, e sancionada pelo Governador. Essa lei está em vigor; aliás, o decreto

regulamentou-a. Então nos preocupa quando a Secretaria de Defesa Social anuncia

que cerca de 300 servidores contratados serão demitidos. Ora, o Estado não pode

ser o primeiro a violentar o arcabouço jurídico. Se a lei garante-lhes, no mínimo, o

devido processo legal, o amplo direito de defesa, o contraditório e o processo

administrativo disciplinar, não é simplesmente dizer à imprensa ou publicar nota que

estão demitidos. Não é assim. Esta Casa votou lei, que está aqui e prevê que, em

caso de faltas, ele poderá ser submetido ao processo disciplinar. O processo

disciplinar, Sr. Presidente, presume o que chamamos de garantia constitucional, nas

cláusulas pétreas, ou seja, o devido processo legal, o amplo direito de defesa, o

contraditório. Então, não posso chegar simplesmente como Diretor, como Secretário

de Defesa Social, e dizer que o Agente Penitenciário contratado está demitido. É o

que aconteceu com dezenas deles, também no caso da proibição de retornar ao

trabalho. Foram impedidos de entrar na própria penitenciária. Estamos lidando com o

poder público, e não lhe cabe fazer isso da forma que bem entender. Numa

linguagem bem chula, qualquer advogado de porta de cadeia sabe que a

administração pública é regida por princípios que devem ser norteadores, e o primeiro
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deles é a legalidade. Portanto não se podem colocar na rua aqueles que têm direito,

por lei, de passar pelo devido processo legal, procedimento administrativo, por pior

que seja. Ou seja, por pior que seja esse processo administrativo, deve ter ementa

abrindo portaria e acusando-o formalmente, até para que seja ouvido e possa usar do

seu direito de ampla defesa e do contraditório. Assim poderá apresentar suas

testemunhas de defesa e responder à acusação do Estado. O Estado, o poder

público, a Secretaria de Defesa Social não pode sentir-se no direito de descumprir a

lei, e é exatamente a isso que estamos assistindo. Esta Casa não pode assistir a isso

passivamente, independentemente de partido político ou do fato de ser Deputado da

Oposição ou da Situação. A administração pública é regida pelo art. 5º, inciso II. O

particular pode fazer o que não lhe é proibido, mas a administração pública só pode

fazer ou deixar de fazer se a lei assim o determinar. É por isso que o “caput” do art.

37 diz que o primeiro princípio norteador é a legalidade. Novamente gostaria de fazer

apelo ao Deputado João Leite, para que marque audiência na Comissão de

Segurança Pública, porque compete a ele, e não ao Deputado Délio Malheiros, que é

mais novo que ele, marcar essa audiência pública o mais breve possível, para que

façamos nosso trabalho de interlocução e mediação. Aliás, esse é o papel

fundamental desta Casa. É nosso papel, e não podemos nos furtar a exercer nossa

missão. Por outro lado, tenho feito diversos apelos ao nosso Líder do Governo,

Deputado Mauri Torres. Não dá para entender que, só porque o Secretário quer,

assim será a demissão, ao arrepio da lei. Da forma como está sendo feito, será ao

arrepio da lei. Então, neste momento, precisamos ser intermediadores, para que

amanhã não sejam mais uma vítima de um Estado autoritário. Fica aqui nossa

consideração, alertando os demais colegas desta Casa para o que está acontecendo.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o Projeto

de Resolução nº 3.841/2009 e os Projetos de Lei nºs 2.827/2008, 2.968 e 3.035/2009,

apreciados na extraordinária realizada ontem, à noite. Fez retirar também os Projetos

de Lei nºs 568/2007 e 3.466/2009, apreciados na extraordinária realizada hoje, pela

manhã, e o Projeto de Lei nº 3.439/2009, que, no decorrer da sua discussão, recebeu

a Emenda nº 1, na referida reunião, e foi devolvido à Comissão de Administração
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Pública, para parecer.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Weliton Prado

solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei

Complementar nº 52/2009 seja apreciado em último lugar. Com a palavra, para

encaminhar a votação, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Gostaria de encaminhar favoravelmente à aprovação

do requerimento que apresentamos, solicitando que o Projeto de Lei Complementar

nº 52/2009, seja apreciado em último lugar.

O que diz o projeto? Esse projeto é do Tribunal de Contas. Quem é o autor desse

projeto? O Tribunal de Contas enviou o projeto a esta Casa. Pela legislação, pela

Constituição do Estado, o Tribunal de Contas também tem essa prerrogativa. Então, o

Tribunal de Contas enviou o projeto à Assembleia Legislativa, e ele foi aprovado na

Comissão de Constituição e Justiça, assim como na Comissão de Administração

Pública.

O que diz o projeto? O projeto de lei dispõe sobre o Diário Oficial Eletrônico do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O Presidente do Tribunal encaminhou

esse projeto à Assembleia Legislativa. Trata-se de um projeto de lei complementar,

que dispõe sobre o Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado e

alterações dos dispositivos da Lei Complementar nº 102, de 17/1/2008, em

conformidade com a iniciativa conferida pelo art. 65 da Constituição do Estado de

Minas Gerais.

Do que trata a referida proposta? A referida proposta visa a instituir o Diário Oficial

Eletrônico para publicação e divulgação dos atos processuais e administrativos,

observados os critérios de autenticidade, da integridade e da validade jurídica. Tal

medida gera grande economia para os cofres públicos, uma vez que o atual sistema

de publicação, por via da Imprensa Oficial, requer o pagamento de publicações dos

atos processuais de mais de 2.200 unidades jurisdicionais e dos atos administrativos

do Tribunal. Queremos destacar também a gratuidade no acesso às publicações,

uma vez que não vai depender de assinatura ou aquisição de consulta às matérias

relativas ao Tribunal.
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Com a instituição dessa nova versão eletrônica das publicações, faz-se necessária

a adequação do texto da Lei Complementar nº 102 - justamente o que estamos

fazendo neste momento -, de 17/1/2008, o que importa na alteração dos seus arts. 4º,

52, 76 e 82, com observância aos princípios da legalidade e da publicidade. São

princípios constitucionais que estão em nossa Constituição Federal.

A proposição substitui, nos artigos supracitados, a expressão “órgão da Imprensa

Oficial” por “Diário Oficial Eletrônico”, haja vista que o referido instrumento passa a

constituir-se meio hábil e oficial de publicidade. A proposta visa a implementar, no

Tribunal de Contas do Estado, prática já usual no Poder Judiciário e em organizações

de controle externo de outros Estados da Federação, assegurando principalmente

maior rapidez e celeridade na prestação de serviços à sociedade e melhoria no

atendimento aos jurisdicionados, com melhores padrões de transparência e presteza

na missão institucional outorgada pela Constituição Federal e também pela

Constituição mineira.

Na certeza de aprovação da proposição, renovou a todos os Deputados estima e

distinta consideração. Quem enviou o projeto foi o Presidente do Tribunal de Contas

do Estado, o ex-Deputado desta Casa Deputado Wanderley Ávila.

Está aqui o instituto do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de

Minas Gerais: “Art. 1º - Fica instituído o Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas

do Estado de Minas Gerais, órgão oficial para publicação e divulgação dos atos

processuais e administrativos”.

Está aqui, em seu parágrafo único, que “o Diário Oficial Eletrônico substitui a versão

impressa e será veiculado, sem custos, no Portal do Tribunal de Contas do Estado de

Minas Gerais”. Há aqui também o endereço eletrônico, na rede mundial de

computadores, internet.

No seu art. 2º, “a publicação atenderá aos requisitos de autenticidade, integridade,

validade jurídica e de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira”.

No seu § 1º, “o conteúdo das publicações do Diário Oficial Eletrônico deverá ser

assinado digitalmente, com base em certificado emitido por autoridade certificadora

credenciada”. Também se considera como a data da publicação o primeiro dia útil

seguinte ao da apresentação da informação no Diário Oficial Eletrônico, em seu art.
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3º, inciso IV; enfim, encaminhamos favoravelmente ao projeto, que foi aprovado pelas

comissões. Por que apresentamos requerimento para que o Projeto de Lei

Complementar nº 52 seja apreciado em último lugar? Por motivo simples: o Bloco PT-

PCdoB-PMDB usará seus direitos constitucionais legítimos e democráticos de obstruir

a pauta de votação. Usaremos todos os artifícios legais a que temos direito para

obstruir a pauta de votação, de forma muito responsável. Queremos que o governo

do Estado reveja seu posicionamento em relação às portarias que demitem e

suspendem cerca de 600 Agentes Penitenciários. Esse é nosso posicionamento

firme, claro, objetivo e transparente. Estamos num processo de obstrução. Por isso

encaminhamos requerimento de nossa autoria para que o Projeto de Lei

Complementar nº 52 seja apreciado em último lugar. Pelo Regimento Interno, estou

falando pelo Bloco, estamos encaminhando pela aprovação do requerimento, como

forma regimental de obstrução. Tenho 10 minutos para encaminhar esse

requerimento e o farei com todos os requerimentos que estiverem na pauta até que o

governo se posicione. Assim é a democracia. Democracia é bom, mas dá trabalho.

Atitudes tomadas pelo Secretário podem custar muito caro para o governo. Queremos

justiça, queremos dialogar e aprovar os projetos com seriedade, com rapidez;

queremos que os projetos sejam aprovados e sancionados, mas este é o papel da

Oposição, ainda mais no caso de fazer justiça a esses servidores, que estão sendo

perseguidos e humilhados. Olhamos para o rosto dos servidores e vemos que já não

sabem o que fazer. Para fazer-lhes justiça, usaremos os instrumentos legais da

obstrução. Por isso encaminhamos pela aprovação do nosso requerimento, para que

o Projeto de Lei Complementar nº 52 seja apreciado em último lugar. Faremos isso

com os demais projetos da pauta até o governo se posicionar. Nosso posicionamento

é de oposição firme e dura, para garantir justiça em Minas Gerais, porque os Agentes

Penitenciários e os Agentes Socioeducativos foram injustiçados. Com muita

responsabilidade, usaremos todos os artifícios legais e jurídicos do Regimento Interno

para obstruir as votações desta Casa, inclusive o Orçamento do Estado, em respeito

aos que tanto ajudam nosso Estado numa área muito sensível, que é a segurança

pública, uma das maiores preocupações de toda a população de Minas Gerais. Nesse

sentido solicito a aprovação desse requerimento. O Bloco PT-PCdoB-PMDB está
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muito firme em defesa dos servidores públicos de nosso Estado, de forma muito

especial os Agentes Penitenciários e os Agentes Socioeducativos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Dalmo

Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Presidente, gostaria de lembrar a todos os

nossos ilustres pares que temos matérias importantes para apreciar nesta noite.

Inaugurando nossa pauta, temos o Projeto de Lei nº 3.553, que reorganiza o

Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia do Estado de Minas Gerais. Esse projeto

é muito importante, e gostaria que V. Exa. determinasse a recomposição de quórum.

Se assim V. Exa. não entender, que encerrássemos esta reunião de plano. Essa

matéria é de extrema relevância, principalmente quando tratamos da ciência e da

tecnologia do Estado, tão importantes para seu desenvolvimento. Pelo Vale da

Eletrônica de Santa Rita do Sapucaí, que tem prestado relevantes serviços por meio

de suas incubadoras, gerando emprego e participação até no comércio exterior, sem

dúvida alguma temos de trabalhar nesse projeto junto às Comissões de Ciência e

Tecnologia, de Educação e de Constituição e Justiça.

Com todo o respeito, entendemos que é um projeto importante e, com certeza,

haverá a sua aprovação em 1º e 2º turnos, pois o Conecit é determinante para Minas

e para o Brasil no que se refere à reestruturação da ciência e tecnologia.

São essas as nossas considerações.

Questão de Ordem

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, se V. Exa. assim entender, que

se faça o encerramento desta reunião, mas gostaríamos de pedir a recomposição de

quórum, pois os Deputados estão presentes; porém, caso isso não ocorra, que seja

tomada a decisão regimental, já que tão bem V. Exa. conduz os destinos desta

reunião nesta noite.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada

dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Sargento Rodrigues) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 17 Deputados. Portanto, não há

quórum para a continuação dos trabalhos. A Presidência declara prejudicado o
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requerimento do Deputado Weliton Prado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a especial de amanhã, dia 29, 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 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 21/10/2009

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Rosângela Reis

e Cecília Ferramenta e o Deputado Ademir Lucas (substituindo o Deputado Walter

Tosta, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Vanderlei Miranda. 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 a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir,

comunica o recebimento de ofício do Sr. Willian Vagner Moreira, Coordenador-Geral

do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas

Gerais, publicado no “Diário do Legislativo” de 15/10/2009. O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 3.686, 3.719, 3.721, 3.723, 3.731, 3.733, 3.736, 3.738,

3.739/2009, em turno único (Deputado Ivair Nogueira); 1.398/2007, no 2º turno, e

3.602, 3.643, 3.760, 3.744, 3.762, 3.763, 3.769, 3.771 e 3.792/2009, em turno único

(Deputado Walter Tosta). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

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

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.506/2009 na forma do Substitutivo nº 2,
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apresentado (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 dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs

2.736/2008, 3.686/2009 na forma do Substitutivo nº 1, 3.719, 3.721, 3.723, 3.731,

3.733, 3.738, 3.739/2009 (relator: Deputado Ivair Nogueira); 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 (relator:

Deputado Elmiro Nascimento), que receberam parecer por sua aprovação.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

4.677, 4.750, 4.751 e 4.798/2009. Submetidos a discussão e votação, cada um por

sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs

1.911/2007, 2.914/2008, 3.327, 3.357, 3.493, 3.512, 3.524, 3.526, 3.529, 3.535,

3.536, 3.556, 3.564, 3.565, 3.568, 3.570, 3.572, 3.578, 3.579, 3.580, 3.581, 3.585,

3.594, 3.596, 3.598, 3.599 e 3.626/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. É

submetido a votação e aprovado o requerimento do Deputado Vanderlei Miranda em

que solicita seja realizada audiência pública com a finalidade de debater a educação

profissional, tendo em vista a realização da Copa do Mundo de 2014. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Cecília Ferramenta - Maria Tereza Lara.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/10/2009

Às 14h45min, comparece na Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete o Deputado

Fábio Avelar (substituindo o Deputado Djalma Diniz, por indicação da Liderança do

BPS), membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião, dá a ata da reunião anterior por

aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina à realização
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de audiência pública para discutir o estado de conservação da BR-040 e os estudos e

projetos para sua duplicação e à discussão e votação de proposições da Comissão; e

comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Fuad Noman,

Secretário de Transportes e Obras Públicas, e José Milton de Carvalho Rocha,

Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete e Presidente da Associação Mineira de

Municípios, justificando sua ausência nesta reunião. A Presidência interrompe a 1ª

Parte da reunião para ouvir os Srs. José Boaventura Celestino, Secretário de

Governo de Conselheiro Lafaiete, representando o Sr. José Milton de Carvalho

Rocha; Ivar de Almeida Cerqueira Neto, Presidente da Câmara Municipal de

Conselheiro Lafaiete; Alexandre de Oliveira, Engenheiro Supervisor da Unidade de

Contagem do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT -,

representando o Sr. Sebastião Donizete de Souza, Superintendente Regional desse

órgão; e Waltair Vasconcelos Sobrinho, Superintendente Regional da Polícia

Rodoviária Federal, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência tece

suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados para que

façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme

consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2009.

Gustavo Valadares, Presidente - Célio Moreira - Ronaldo Magalhães.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

22/10/2009

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Elmiro Nascimento, Lafayette de Andrada e Duarte Bechir

(substituindo este ao Deputado Domingos Sávio, por indicação da Liderança do

BSD), membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado

Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio

Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Ivair Nogueira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
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por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. O

Presidente acusa o recebimento Projeto de Lei nº 3.619/2009, no 2º turno, e avoca a

si a relatoria do projeto. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Na fase de discussão do parecer que conclui pela aprovação

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 Emendas nºs 13 a 25, que

apresenta ao Projeto de Lei Complementar nº 53/2009 (relator: Deputado Délio

Malheiros), no 1º turno, foram apresentadas as Propostas de Emenda nºs 1 a 18, de

autoria do Deputado Sargento Rodrigues, e nº 19, de autoria do Deputado Arlen

Santiago. Colocado em votação, é aprovado o Parecer sobre as Propostas de

Emenda nºs 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 19 e 10, esta na forma da Subemenda nº

1. São rejeitadas as Propostas de Emenda nºs 3, 6, 9, 12, 15, 16 e 18. 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 Ivair Nogueira, 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 Betim, 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; Neider Moreira, em que solicita seja realizada reunião para

debater, em audiência pública, proposta do Sindicato dos Técnicos em Tributação,

Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais - Sinffaz - e da Associação

dos Extratores do Estado de Minas Gerais - Asseminas -, de alteração da Lei nº

15.464, de 13/1/2005. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Ivair Nogueira - Padre João - Lafayette de Andrada.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/10/2009
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Às 9h34min, 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, os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Neider

Moreira e Duarte Bechir. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos

Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Carlos Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a debater a legislação que disciplina o uso, a

exploração e a comercialização de águas minerais e a discutir e votar proposições da

Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários para ouvir a Sra. Petra

Sanchez, Presidente da Comissão Científica, representando o Sr. Carlos Alberto

Lancia, Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Águas Minerais - Abinam

- e do Sindicato Nacional da Indústria de Águas Minerais, e os Srs. Newton Reis de

Oliveira Luz, Diretor da Superintendência de Mineração e Metalurgia, representando o

Sr. Sérgio Barroso, Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico; Jamil

Saraiva Fraiha, Vice-Presidente da Associação Mineira da Indústria de Águas

Minerais - Aminan -, representando o Sr. Fabrício Araújo Nogueira, Presidente da

Aminam; Robison Fortes de Araújo, Diretor da Hidrobrás Águas Minerais do Brasil

Ltda. e Delegado Regional-MG da Abinam; e Charles Alex Tavares Silveira, Gerente

Comercial da Minalva, que são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado

Carlos Mosconi, como autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos Deputados Carlos Mosconi em que solicita seja

marcada visita ao Governador do Estado ou a autoridade por ele indicada, com os

participantes da reunião, para debater a tributação das águas minerais no Estado;

Doutor Rinaldo em que solicita seja realizada audiência pública para debater os

efeitos do consumo de açúcar e adoçante na saúde; Dalmo Ribeiro Silva em que
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solicita seja enviado apelo aos Secretários de Estado de Desenvolvimento Econômico

e da Fazenda 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 no caso de embalagens retornáveis de 10 e 20 litros; e

Duarte Bechir em que solicita sejam encaminhadas ao Secretário de Estado de

Desenvolvimento Econômico e ao Secretário de Estado da Fazenda as notas

taquigráficas da reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, dos convidados e dos demais participantes, convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2009.

Carlos Pimenta, Presidente - Fahim Sawan - Doutor Rinaldo.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/10/2009

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza Cruz,

Célio Moreira, Ronaldo Magalhães e Wander Borges, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Antônio Carlos Arantes. 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, em audiência pública, o potencial e as políticas de

estímulo à utilização das energias eólica e solar em Minas Gerais e no Brasil e a

apreciar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

para ouvir os Srs. Eduardo Carlos Jardim Mozelli, Superintendente de Políticas

Públicas, representando o Sr. Sérgio Alair Barroso, Secretário de Estado de

Desenvolvimento Econômico; Alexandre Francisco Maia Bueno e André Martins

Carvalho, respectivamente Superintendente de Tecnologia e Alternativas Energéticas

e Gerente de Alternativas Energéticas, representando o Sr. Djalma Bastos Morais,

Presidente da Cemig, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente,

autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais;
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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. Submetido a votação, é aprovado requerimento do

Deputado Carlin Moura em que solicita seja realizada reunião conjunta com a

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, para debater, em audiência

pública, a situação do fornecimento de energia elétrica pela Cemig para o Ceasa-MG,

que teve recentemente o fornecimento de energia interrompido, causando prejuízos

para os comerciantes do referido estabelecimento. Ato contínuo, é recebido pela

Presidência requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz em que solicita seja

realizada audiência pública, para discutir os planos e programas relativos aos

levantamentos geológicos básicos e estudos ambientais da CPRM - Serviço

Geológico do Brasil - para o Estado de Minas Gerais, no ano em que se comemoram

40 anos dessa instituição. 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, 4 de novembro de 2009.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Gustavo Valadares - Ronaldo Magalhães - Wander

Borges.

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 28/10/2009

Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Inácio Franco, Juarez Távora e Lafayette de Andrada, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé

Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a

subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento de “e-mail” do Senador Renato Casagrande, Presidente da Comissão de
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Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal,

convidando para o 5º fórum “Senado Debate Brasil”, que acontecerá em Brasília no

dia 2/12/2009; e da seguinte correspondência publicada no “Diário do Legislativo” de

22/10/2009: ofícios da Sra. Rosani A. Araújo, Coordenadora de Logística e Execução

da Secretaria Executiva do Ministério da Ciência e Tecnologia, e dos Srs. Wilson

Dornelas Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo, e Rodolfo

Guimarães Filho, Superintendente de Apoio à Infraestrutura Municipal da Secretaria

de Transportes e Obras Públicas; e 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 ao 3.863/2009 até o dia 4/11/2009. O Presidente acusa o recebimento

do Projeto de Resolução nº 3.840/2009, em turno único, para o qual avocou para si a

relatoria. O Deputado Jayro Lessa se retira da reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª

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

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

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Resolução nº 3.840/2009 (relator: Deputado Zé Maia); e pela aprovação,

no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.960/2009 com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão

de Constituição e Justiça (relator: Deputado Lafayette de Andrada). Passa-se à 2ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é

aprovado o Requerimento nº 4.793/2009. Registra-se a presença dos Deputados

Antônio Júlio e Adalclever Lopes. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. O Presidente

e os assessores da Comissão explanam o novo sistema para apresentação de

emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do PPAG

2008-2011, e 3.809/2009, que dispõe sobre o Orçamento 2010. Cumprida a finalidade

da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio - Dalmo Ribeiro
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Silva - Lafayette de Andrada.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 28/10/2009

Às 10h44min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Ruy Muniz e Célio Moreira (substituindo o Deputado Deiró Marra, por

indicação da Liderança do BSD). 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. Retira-se o Deputado Célio Moreira. Registra-se a presença dos

Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Paulo Guedes. A Presidência informa que a reunião

se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a deliberar sobre proposições da

Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício dos Srs.

Ben Sangari, Presidente da Sangari Brasil, e Ulisses Oliveira Panisset, Presidente do

Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, por meio do qual convidam para

a conferência “Prioridade ao ensino de ciências: uma decisão política”; da

Coordenação Estadual da Comissão Organizadora da Conferência Estadual de

Educação, por meio do qual encaminha a 2ª edição do jornal “Mural”, contendo

informações sobre as 12 etapas intermunicipais preparatórias para as Conferências

Estadual e Nacional de Educação; e dos seguintes ofícios, publicados no “Diário do

Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: do Sr. Alberto Duque Portugal,

Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e dos Vereadores

Evandro Castanheira Lacerda e Júlio Donizete de Melo, Presidente e 1º-Secretário à

Câmara Municipal de Lavras (22/10/2009). 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. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 4.803, 4.823, 4.835 e 4.862/2009. Submetidos a discussão e

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 3.476 e 3.517/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
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Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2009.

Deiró Marra, Presidente - Carlin Moura - Gustavo Valadares.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 28/10/2009

Às 15h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ademir Lucas,

Wander Borges, Getúlio Neiva (substituindo o Deputado Paulo Guedes, por indicação

da Liderança do Bloco PMDB-PT-PCdoB) e Padre João (substituindo a Deputada

Cecília Ferramenta, por indicação da Liderança do Bloco PMDB-PT-PCdoB),

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Ademir Lucas, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Wander Borges, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir, comunica

o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Dilzon Melo, Secretário

de Desenvolvimento Regional e Política Urbana e Presidente do Conselho Estadual

de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, e Sebastião Donizete de Souza,

Superintendente Regional do DNIT no Estado, publicados no “Diário do Legislativo”

de 22/10/2009. 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.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

4.826, 4.851 e 4.852/2009. 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 Almir

Paraca em que solicita seja realizada audiência pública destinada a debater e obter

informações sobre a situação imobiliária dos Bairros Chácaras Rio Preto e Parque

Areia, no Município de Unaí, que, em razão de entraves na regularização fundiária,

carecem de serviços de infraestrutura básica; Carlin Moura em que solicita seja
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realizada audiência pública em Capelinha com a finalidade de debater as autuações e

multas aplicadas pela Polícia Militar Florestal e pelo Instituto Estadual de Florestas -

IEF - aos agricultores familiares desse Município e região; e Ademir Lucas (2) em que

solicita sejam formulados pedidos de providência à Delegada Cristiane Duarte, da

Delegacia de Homicídios de Contagem, e ao representante do Ministério Público do

Estado nesse Município para apurar as causas da queda do muro da Escola

Municipal Isabel Nascimento de Mattos, localizada no Bairro Petrolândia, em

26/10/2009, o que vitimou três pessoas. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente - Doutor Ronaldo - Paulo Guedes - Wander Borges.

ATA DA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

29/10/2009

Às 9h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Delvito Alves e Vanderlei Miranda, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado 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 perseguição policial e abuso de autoridade

apresentada pelo Sr. Paulo César Ferreira. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir o Cel. PM Cezar Romero Machado Santos,

Corregedor da Polícia Militar de Minas Gerais; o Ten.-Cel. PM Antônio Leandro

Bettoni, Comandante do 33º Batalhão PMMG - Betim; os Srs. Paulo César Ferreira,

Líder de Usinagem; Washington Luiz Rodrigues Silva, 3º-Sargento do 1º Pelotão da

187ª Companhia do 33º Batalhão da Polícia Militar; Wemerson Barros Geremias, 3º-

Sargento do 3º Pelotão da 187ª Companhia de Polícia Militar do 33º Batalhão da
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Polícia Militar; Cláudio Roberto Silva Reis, Agente de Polícia Nível II, da 3ª Delegacia

de Betim-Regional; Cláudio Lopes Miguel, 2º-Tenente do 1º Pelotão da 188ª

Companhia de Polícia Militar do 33º Batalhão da Polícia Militar; Berlinque Antônio

Monteiro Cantelmo, Soldado do 2º Pelotão 187ª Companhia de Polícia Militar do 33º

Batalhão da Polícia Militar; Silvio Carlos Monteiro Patrocínio, advogado, que são

convidados 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 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos Deputados Durval Ângelo (7) em que solicita seja

encaminhada ao Presidente da Usiminas, Marco Antônio Castello Branco, cópia das

notas taquigráficas da reunião realizada em 28/10/2009, para tomada de providências

com vistas à liberação dos arquivos da Usiminas à Comissão e ao professor e

jornalista Marcelo de Freitas Assis Rocha; seja encaminhado ao Presidente da

Usiminas pedido de providências para que encaminhe cópia da nota fiscal de compra

de 32 caixões da Santa Casa em Belo Horizonte, no dia 8/10/63, bem como relação

detalhada com os nomes e dados pessoais dos 59 trabalhadores que teriam

abandonado seus empregos, conforme comunicado da Usiminas ao Sindicato, um

mês após o massacre em Ipatinga; seja encaminhada ao Secretário Nacional de

Direitos Humanos cópia das notas taquigráficas da reunião realizada em 28/10/2009,

para tomada de providências para incluir uma vinheta na campanha nacional sobre

desaparecidos políticos com os nomes de Gesulino França de Souza e Fábio

Rodrigues de Souza, ambos operários baianos, desaparecidos desde o massacre de

Ipatinga; seja encaminhado ao Ministro da Justiça pedido de providências para a

inclusão dos mortos desaparecidos no massacre de Ipatinga na lista dos mortos e

desaparecidos vitimados pelos atos preparatórios do golpe militar de 1º/4/64; seja

encaminhada ao Presidente da Comissão Nacional de Anistia, Paulo Abraão,

exemplar do livro "Não foi por acaso", do jornalista Marcelo de Freitas Assis Rocha,
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solicitando apoio aos herdeiros de Gesulino França de Souza e Fábio Rodrigues de

Souza, desaparecidos após o massacre de Ipatinga; seja encaminhada aos familiares

de Gesulino França de Souza e Fábio Rodrigues de Souza manifestação de apoio

para a inclusão dos herdeiros na lista de indenizações da Comissão Nacional da

Anistia; seja realizada reunião de audiência pública, com convidados que menciona,

com vistas a debater a situação das religiões de matriz africana em nosso Estado;

Weliton Prado e Carlin Moura em que solicitam seja realizada reunião de audiência

pública, com convidados que mencionam, para debater o assédio moral e a violação

dos direitos dos Agentes de Segurança Penitenciários e Socioeducativos do Estado

de Minas Gerais, contratados e concursados, que se encontram em greve. Cumprida

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Fahim Sawan - Antônio Genaro - Vanderlei Miranda.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 29/10/2009

Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Carlos Gomes e Fábio Avelar, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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. 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 4.812, 4.813 e 4.825/2009.

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 Tenente Lúcio, Fábio Avelar e Carlos Gomes em que
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solicitam seja encaminhado ao Ministério do Turismo pedido de providências para

que os repasses efetuados por meio de convênios com particulares sejam

acompanhados da obrigatoriedade da veiculação de cartazes, “folders” ou outra

forma de mídia para combater 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, 4 de novembro de 2009.

Tenente Lúcio, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Dalmo

Ribeiro Silva.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

3/11/2009

Às 17h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Padre João,

Ronaldo Magalhães, Sebastião Costa, Ademir Lucas e Gustavo Valadares, membros

da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Gustavo Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a Mensagem nº

420/2009 e os Projetos de Lei nºs 3.653, 3.857 e 3.864/2009 e que os demais

projetos constantes da pauta já foram apreciados em reunião anterior. 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, em turno único, sobre a Mensagem nº 420/2009

(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva), que conclui pelo desmembramento da

mensagem em dois projetos de lei que apresenta. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade, legalidade e

juridicidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.653/2009 com as Emendas nºs 1, 2

e 3 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva) e 3.857/2009 na forma do substitutivo nº 1

(relator: Deputado Sebastião Costa). Neste momento, o Deputado Sebastião Costa
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transfere a Presidência ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que comparece ao recinto.

Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela constitucionalidade, legalidade

e juridicidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.864/2009 (relator: Deputado

Sebastião Costa). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é

aprovado requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja

realizada audiência pública para discutir a Lei Federal nº 12.030, de 2009, que dispõe

sobre as perícias oficiais e dá outras providências. Cumprida a finalidade da reunião,

a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada no dia 4/11/2009 , às

17 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Carlin Moura - Chico Uejo - Delvito Alves -

Ronaldo Magalhães.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 2.470 /2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar denominação de Cirilo Pereira da Fonseca à estrada que liga o Município

de Campo Azul ao entroncamento da Rodovia MG-202, em Ubaí.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 12/6/2008, a matéria foi distribuída às

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

Públicas.

Vem agora a esta Comissão para o exame preliminar dos aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art.

188, do Regimento Interno.

Em 24/6/2008, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, a

fim de obter informações sobre o referido trecho. De posse da resposta, passamos à
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análise do projeto de lei.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.470/2008 tem por finalidade dar a denominação de Cirilo

Pereira da Fonseca à estrada que liga o Município de Campo Azul ao entroncamento

da Rodovia MG-202, em Ubaí.

Na Constituição da República, no que se refere à competência normativa, as

matérias que só podem ser reguladas pela União estão elencadas no art. 22; as que

são reguladas pelo Município estão previstas no art. 30; e as reguladas pelo Estado

membro estão elencadas no § 1° do art. 25, cabendo a ele tratar das matérias que

não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei nº 13.408, de 1999, que dispõe sobre a

matéria, estabelecendo a exigência de que o homenageado seja falecido e que se

tenha destacado por serviços prestados à coletividade.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à

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

de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto em

tela por membro deste Parlamento.

Cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER/MG, em resposta à diligência solicitada,

manifestou-se, por meio da nota técnica datada de 26/6/2008, favoravelmente à

pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o trecho não tem denominação

oficial.

Observe-se que o referido trecho faz parte do Programa de Pavimentação de

Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios - Proacesso -, da Secretaria de

Estado de Transportes e Obras Públicas, que tem como finalidade contribuir para o

desenvolvimento socioeconômico de municípios com baixo Índice de

Desenvolvimento Humano - IDH - e precária conexão com a rede viária principal, por

meio da melhoria e pavimentação da infraestrutura rodoviária de acesso.

Em decorrência disso, apresentamos a Emenda nº 1 ao final deste parecer, que
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acrescenta parágrafo único ao art. 1º, com o objetivo de esclarecer esse fato.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 2.470/2008 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao art. 1º o seguinte parágrafo único:

“Art. 1º - (...)

Parágrafo único - O trecho rodoviário de que trata esta lei faz parte do Programa de

Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios - Proacesso -, da

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.”.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião Costa -

Rosângela Reis - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 2.471 /2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela tem por objetivo dar

denominação de Geraldo Rodrigues Gomes à estrada que liga o Município de Pai

Pedro ao entroncamento da MGC-122.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 12/6/2008, a matéria foi distribuída às

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

Públicas.

Vem agora a esta Comissão para o exame preliminar dos aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art.

188, do Regimento Interno.

Em 2/7/2008, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, a

fim de obter informações sobre o referido trecho. De posse da resposta, passamos à

análise do projeto de lei.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.471/2008 tem por finalidade dar a denominação de Geraldo



____________________________________________________________________________
223

Rodrigues Gomes à estrada que liga o Município de Pai Pedro ao entroncamento da

MGC-122.

Na Constituição da República, no que se refere à competência normativa, as

matérias que só podem ser reguladas pela União estão relacionadas no art. 22; as

que são reguladas pelo Município estão previstas no art. 30; e as reguladas pelo

Estado membro estão mencionadas no § 1° do art. 25,  cabendo a ele tratar das

matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei nº 13.408, de 1999, que dispõe sobre a

matéria, estabelecendo a exigência de que o homenageado seja falecido e que se

tenha destacado por serviços prestados à coletividade.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à

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

de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto em

tela por membro deste Parlamento.

Cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, em resposta à diligência solicitada,

manifestou-se, por meio da nota técnica datada de 26/6/2008, favoravelmente à

pretensão do projeto de lei em análise, informando que o trecho não tem

denominação oficial.

Observe-se que o referido trecho faz parte do Programa de Pavimentação de

Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios - Proacesso -, da Secretaria de

Estado de Transportes e Obras Públicas, que tem como finalidade contribuir para o

desenvolvimento socioeconômico de municípios com baixo Índice de

Desenvolvimento Humano - IDH - e precária conexão com a rede viária principal, por

meio da melhoria e pavimentação da infraestrutura rodoviária de acesso.

Em decorrência disso, apresentamos a Emenda nº 1 ao final deste parecer, que

acrescenta parágrafo único ao art. 1º, com o objetivo de esclarecer esse fato.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei n° 2.471/2008 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao art. 1º o seguinte parágrafo único:

“Art. 1º - (...)

Parágrafo único - O trecho rodoviário de que trata esta lei faz parte do Programa de

Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios - Proacesso -, da

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.”.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Rosângela Reis -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 2.477 /2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar denominação de Modesto Costa Araújo à estrada que liga o Município de

Novorizonte ao entroncamento com a MG-404.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 13/6/2008, a matéria foi distribuída às

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

Públicas.

Vem agora a esta Comissão para o exame preliminar dos aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art.

188, do Regimento Interno.

Em 2/7/2008, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, a

fim de obter informações sobre o referido trecho, e ao autor, para a comprovação do

falecimento do homenageado.

De posse das respostas, passamos à análise do projeto de lei.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.477/2008 tem por finalidade dar a denominação de Modesto

Costa Araújo à estrada que liga o Município de Novorizonte ao entroncamento com a

MG-404.
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Na Constituição da República, no que se refere à competência normativa, as

matérias que só podem ser reguladas pela União estão relacionadas no art. 22; as

que são reguladas pelo Município estão previstas no art. 30; e as reguladas pelo

Estado membro estão mencionadas no § 1° do art. 25,  cabendo a ele tratar das

matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei nº 13.408, de 1999, que dispõe sobre a

matéria, estabelecendo a exigência de que o homenageado seja falecido e que se

tenha destacado por serviços prestados à coletividade.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à

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

de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto em

tela por membro deste Parlamento.

Cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, em resposta à diligência solicitada,

manifestou-se, por meio da nota técnica datada de 23/7/2008, favoravelmente à

pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o trecho não tem denominação

oficial.

Observe-se que o referido trecho faz parte do Programa de Pavimentação de

Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios - Proacesso -, da Secretaria de

Estado de Transportes e Obras Públicas, que tem como finalidade contribuir para o

desenvolvimento socioeconômico de Municípios com baixo Índice de

Desenvolvimento Humano - IDH - e precária conexão com a rede viária principal, por

meio da melhoria e pavimentação da infraestrutura rodoviária de acesso.

Em decorrência disso, apresentamos a Emenda nº 1 ao final deste parecer, que

acrescenta parágrafo único ao art. 1º, com o objetivo de esclarecer esse fato.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 2.477/2008 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
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Acrescente-se ao art. 1º o seguinte parágrafo único:

“Art. 1º - (...)

Parágrafo único - O trecho rodoviário de que trata esta lei faz parte do Programa de

Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios - Proacesso -, da

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.”.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Rosângela Reis -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.354/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de Curvelo - Acic -,

com sede no Município de Curvelo.

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

Comissões de Constituição e Justiça e de Turismo, Indústria, Comércio e

Cooperativismo.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.354/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comercial e Industrial de Curvelo - Acic -, com sede no Município de

Curvelo.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.
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Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 77 (ver alteração de

23/6/2009) dispõe que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade de fins não econômicos; e o art. 85 determina que nenhum dos

membros de sua administração será remunerado pelo exercício de suas atribuições.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.354/2009.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Rosângela Reis -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.378/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Loja Maçônica Labor, Força e Virtude nº 003, com sede no

Município de Belo Horizonte.

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

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

1, que apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.378/2009 pretende declarar de utilidade pública a Loja

Maçônica Labor, Força e Virtude nº 003, com sede no Município de Belo Horizonte,

que possui como finalidade promover atividades nas áreas da educação, da

filantropia, da cultura e da filosofia, assumindo também o compromisso de lutar pelo

progresso da comunidade onde se situa.

Defende, por meio da ação permanente de seus membros, o aperfeiçoamento

moral, intelectual e social da humanidade e prescreve-lhe o cumprimento dos deveres

cívicos e sociais e a prática desinteressada da beneficência, da justiça e da

investigação constante da verdade; promove a ética, a paz, a cidadania, os direitos

humanos, a democracia e outros valores universais.
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Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por finalidade inserir o nome do Município sede da entidade no art. 1º do

projeto.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.378/2009,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.722/2009

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 Voluntários de Assistência à

Criança - Avac -, com sede no Município de Elói Mendes.

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 3.722/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Voluntários de Assistência à Criança - Avac -, com sede no Município

de Elói Mendes.

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, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 30 determina que nenhum

dos membros de sua administração será remunerado pelo exercício de suas

atribuições; e o art. 34 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 3.722/2009.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Rosângela Reis -

Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.758/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Beneficente Batista Atos da Promessa - Asbap -, com

sede no Município de Vespasiano.

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 3.758/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente Batista Atos da Promessa - Asbap -, com sede no Município

de Vespasiano,

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a
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entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 12, parágrafo

único, que a entidade não remunera, sob nenhuma forma, os membros de sua

Diretoria e conselho fiscal, nem seus associados; e no art. 35, que, no caso de sua

dissolução, o respectivo patrimônio líquido será transferido a entidade qualificada nos

termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas

jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade

Civil de Interesse Público - Oscips -, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo

social e esteja devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalide e legalidade do Projeto

de Lei nº 3.758/2009.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião Costa -

Rosângela Reis - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.773/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Xangrilá - Ascoxan -, com sede no

Município de Contagem.

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 3.773/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Xangrilá - Ascoxan -, com sede no Município de Contagem, que possui

como finalidade realizar obras e ações visando à melhoria da qualidade de vida da
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população local.

Dessa forma, desenvolve atividades sociais, culturais, esportivas e de lazer;

coordena a elaboração de planos de melhoramentos nas áreas de transporte,

urbanização, segurança e turismo; orienta sobre a preservação do meio ambiente;

presta assistência a menores carentes.

Funcionando também como polo de integração, estabelece permanente diálogo

com a área pública e a iniciativa privada, objetivando o diagnóstico das demandas e

necessidades da comunidade.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.773/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.781/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a entidade Bandalheira Folclórica Ouropretana, com sede no

Município de Ouro Preto.

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 3.781/2009 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Bandalheira Folclórica Ouropretana, com sede no Município de Ouro Preto, instituição

sem fins lucrativos, que tem como finalidade divulgar a arte e a cultura desse

Município.

Com esse propósito, a entidade promove e apoia atividades que visem fortalecer os

valores culturais e de nacionalidade; desenvolve entre seus membros o espírito de
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cooperação e fraternidade, fomentando a harmonia na relação entre eles; defende os

interesses daqueles que nasceram ou residem no Município.

Como a entidade preserva o folclore local, formado pelo conjunto das criações

culturais da comunidade de Ouro Preto, com base em suas tradições expressas

individual ou coletivamente, constitui-se como instituição de grande valor para todos

os mineiros.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.781/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2009.

Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.798/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Conselho Central São Domingos Sávio do Barreiro - SSVP -, 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 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 3.798/2009 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Central São Domingos Sávio do Barreiro - SSVP -, com sede no Município de Belo

Horizonte, que tem como finalidade precípua desenvolver atividades culturais,

assistenciais e de promoção humana, trabalhando para valorizar o indivíduo e a

comunidade.

Dessa maneira, pratica a filantropia, assistindo os habitantes mais carentes da

região através dos seus conselhos particulares, conferências vicentinas, obras unidas

e especiais.
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Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por finalidade adequar sua denominação ao consubstanciado no art. 1º

do seu estatuto.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.798/2009, em turno

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

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.807/2009

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

utilidade pública a Associação dos Moradores da Comunidade de Campo Alegre, 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 3.807/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores da Comunidade de Campo Alegre, com sede no Município de

Esmeraldas, que possui como finalidade congregar pessoas interessadas em

melhorar as condições socioeconômicas dos moradores locais.

Visando ao atendimento de seu propósito, realiza atividades para a melhoria da

qualidade de vida dos seus assistidos, como o aprimoramento das técnicas agrícolas;

a proteção da saúde da família, da maternidade, da infância, da adolescência e da

velhice; 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.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.807/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.812/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública o Asilo Imaculada Conceição, com sede no Município de

Ervália.

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

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora a matéria a esta

Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, I, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.812/2009 pretende declarar de utilidade pública o Asilo

Imaculada Conceição, com sede no Município de Ervália. Trata-se de entidade sem

fins lucrativos, vinculada à Sociedade de São Vicente de Paulo, que tem como

finalidade precípua a prática da caridade no campo da assistência social e da

promoção humana.

A entidade mantém estabelecimento destinado a abrigar idosos em condições de

saúde física e mental, proporcionando-lhes apoio material, moral, intelectual e social.

Presta também assistência gratuita aos reconhecidamente pobres, de acordo com

suas possibilidades e em conformidade com a legislação em vigor.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.812/2009 em

turno único.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.



____________________________________________________________________________
235

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.817/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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.

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 3.817/2009 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Convivência Senhor do Bonfim da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no

Município de Bonfinópolis, entidade sem fins lucrativos que tem como finalidade

precípua proporcionar a melhoria do convício entre os idosos, por meio de atividades

de caráter social, cultural e recreativo.

Com esse propósito, desenvolve projetos voltados para política de promoção social

do idoso, no intuito de integrá-lo nas atividades produtivas da comunidade; além de

desenvolver programas para o combate da fome e da pobreza, mantém

estabelecimento para abrigar idosos de ambos os sexos.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por finalidade indicar o nome correto do Município sede da instituição:

Bonfinópolis de Minas.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.817/2009,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.818/2009
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Grupo de Convivência Bom Viver de Ibitiúra de Minas,

com sede no Município de Ibitiúra de Minas.

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 3.818/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grupo de Convivência Bom Viver de Ibitiúra de Minas, com sede no Município de

Ibitiúra de Minas.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no parágrafo único do

art. 14 que os cargos de sua administração não serão remunerados; e no parágrafo

único do art. 28 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social ou a entidade pública.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.818/2009.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Rosângela Reis -
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Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.819/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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 nesse Município.

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

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora a matéria a esta

Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, I, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.819/2009 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Equoterapia de Lavras – CEL –, com sede nesse Município, entidade sem fins

lucrativos e de natureza filantrópica que tem por finalidade a prestação de assistência

às pessoas portadoras de deficiência, promovendo seu bem-estar e ajustamento à

sociedade.

Para a consecução de sua finalidade, a entidade empreende ações destinadas a

proporcionar às pessoas portadoras de deficiência atendimento preferencial; atua

junto aos poderes públicos reivindicando medidas legislativas que garantam os

direitos das pessoas portadoras de deficiência; desenvolve programas comunitários;

mantém intercâmbio com entidades similares, no Brasil e no exterior; favorece a

inclusão da pessoa portadora de deficiência no mercado de trabalho; propicia

treinamento de pessoal na área da deficiência.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.819/2009, em

turno único.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.820/2009
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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 o Conselho de Desenvolvimento Comunitário

de Babilônia, com sede no Município de Delfinópolis.

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 3.820/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Babilônia, com sede no Município de

Delfinópolis.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

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

de sua administração não serão remunerados; e no art. 32 que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere

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

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.820/2009.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Sebastião Costa -

Rosângela Reis.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.821/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Assistência à Criança e ao

Adolescente de Guaxupé, com sede no Município de Guaxupé.

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

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora a matéria a esta

Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, I, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.821/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação de Assistência à Criança e ao Adolescente de Guaxupé, com sede nesse

Município, que tem por finalidade a defesa dos direitos de tais pessoas.

Para a consecução de seus objetivos, a entidade desenvolve projetos educacionais

e programas sociais de assistência, apoio e amparo à criança e ao adolescente.

Assim, pretende dar suporte a esse segmento em risco social, sob sua

responsabilidade.

A Associação também faz parcerias com entidades públicas e organizações sociais,

para promover a inclusão de seus assistidos no contexto social, possibilitando-lhes

acesso à cidadania.

Dessa forma, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade

pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.821/2009 em

turno único.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.823/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
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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 proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora a matéria a esta

Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, I, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.823/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária São Judas Tadeu – ASJT –, com sede no Município de Piranguinho,

entidade sem fins lucrativos, cuja finalidade consiste em oferecer melhores condições

de vida à população.

Para tanto, desenvolve atividades voltadas à melhoria das condições de trabalho e

renda da população; promove atividades sociais, culturais, recreativas e desportivas;

cria meios para aumentar a oferta de emprego; desenvolve ações voltadas à proteção

dos idosos, da infância, da maternidade e do trabalhador desempregado; combate a

fome e a pobreza; defende o meio ambiente.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.823/2009, em

turno único.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.832/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Nascer - Núcleo de Assistência Social,

Cultural e Esporte Recreativo -, com sede no Município de Betim.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/10/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
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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 3.832/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Nascer - Núcleo de Assistência Social, Cultural e Esporte Recreativo -,

com sede no Município de Betim.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 6º determina que os

detentores dos cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal não serão remunerados; e o

art. 48 dispõe que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, registrada no Conselho de Assistência Social, ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.832/2009.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Sebastião Costa - Rosângela

Reis - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.844/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Deiró Marra, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Reverendo Saulo de Castro

Ferreira, com sede no Município de Patrocínio.
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A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/10/2009 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 3.844/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente Reverendo Saulo de Castro Ferreira, com sede no Município

de Patrocínio.

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. 34 determina que todos os

serviços prestados por seus Diretores e Conselheiros serão gratuitos; e o art. 37

dispõe que, em caso de dissolução da associação, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, detentora de registros municipal, estadual e/ou

federal, preferencialmente de registro no Conselho Nacional de Ação Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.844/2009.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Sebastião Costa - Rosângela

Reis - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.847/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela tem por objetivo
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declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de

Martinho Campos, com sede no Município de Três Pontas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/10/2009 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 3.847/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Martinho Campos, com sede no

Município de Três Pontas.

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

declaradas de utilidade pública estão enunciadas 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. 14 que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas;

e no parágrafo único do art. 28 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a instituições congêneres registradas no Conselho

Nacional de Assistência Social ou a uma entidade pública.

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

Emenda nº 1 no final deste parecer, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, com a

finalidade de adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu

estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.847/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

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

“Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Co nselho de Desenvolvimento

Comunitário da Vila de Martinho Campos - Codec -, com sede no Município de Três

Pontas.”.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Rosângela Reis -

Ademir Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.935/2008

Comissão de Saúde

Relatório

A proposição em análise, de autoria do Deputado Arlen Santiago, determina a

utilização de seringas de agulha retrátil no Estado.

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

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

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.

Na fase de discussão, a Comissão de Saúde requereu que o projeto fosse baixado

em diligência à Secretaria de Estado de Saúde.

Fundamentação

O projeto visa a obrigar as clínicas e hospitais públicos e privados, bem como

estabelecimentos afins no Estado a utilizar, em seus procedimentos, seringas de

agulha retrátil. O art. 2º da proposição esclarece que são consideradas seringas de

agulha retrátil as que acoplam a agulha dentro do êmbolo ao final de cada utilização,

sem a necessidade de sua retirada para colocação em lixo especial ou outra

destinação. Já o art. 5º prevê a aplicação de multa de 1.000 Ufirs (Unidades Fiscais

de Referência) no caso de descumprimento do comando do projeto.

O objetivo do autor da matéria em estudo é reduzir o risco de doenças ocupacionais

em ambiente hospitalar e evitar a contaminação do lixo produzido nesses

estabelecimentos.

De fato, a exposição a materiais biológicos contaminados (sangue, saliva e outros

fluidos orgânicos) representa risco para os profissionais de saúde no exercício de
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suas atividades, já que esses materiais podem transmitir vários patógenos, como o

vírus do HIV e os das hepatites B e C.

A doença proveniente de contaminação acidental de pessoal da área médica, no

exercício de sua atividade, é considerada acidente de trabalho, segundo o § 1º do

inciso IV do art. 2º da Lei Federal nº 6.367, de 1976. O “caput” do mesmo artigo

define acidente de trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a

serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a

morte, ou perda, ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o

trabalho.

A Organização Internacional do Trabalho - OIT - estima que aproximadamente 4%

do Produto Interno Bruto anual do mundo são gastos direta ou indiretamente com

acidentes e doenças profissionais, seja em virtude de indenizações pagas aos

trabalhadores, seja por causa da redução do tempo de trabalho, interrupção de

produção ou gastos médicos.

De acordo com dados extraídos do Manual de Gestão e Gerenciamento da Rede

Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, publicado pelo Ministério da

Saúde em 2006, no Brasil, no período de 1999 a 2003, a Previdência Social registrou,

apenas entre os 23 milhões de trabalhadores formais (menos de 30% da população

economicamente ativa), um total de 1.875.190 acidentes de trabalho. O coeficiente

médio de mortalidade nesse período foi de 14,84 por 100.000 trabalhadores, número

cerca de 2 a 5 vezes maior em relação a outros países, segundo informações da OIT.

A proposição em análise pode ser considerada uma medida de biossegurança, já

que, segundo a Comissão de Biossegurança da Fundação Oswaldo Cruz, a

biossegurança é o conjunto de medidas voltadas para a prevenção, a minimização ou

a eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino,

desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, que podem comprometer a

saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos

desenvolvidos.

Interessa apresentar aqui alguns dados de pesquisa realizada pela Universidade de

Brasília e pelo Hospital das Forças Armadas de Brasília sobre acidentes de trabalho

com material biológico em profissionais de saúde de hospitais públicos do Distrito
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Federal, em 2002 e 2003 (publicada nos Cadernos de Saúde Pública de maio/junho

de 2005, disponível em<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-

311X2005000300007&script=sci_arttext>). A referida pesquisa foi realizada em três

hospitais, sendo um de grande porte (mais de 300 leitos) e dois de médio porte (mais

de 100 e menos de 300 leitos). Do total de profissionais pesquisados - 570 -, 39,1%

afirmaram ter sofrido acidente de trabalho com material biológico. Desses, o cirurgião-

dentista foi o profissional que mais se acidentou, seguido pelo médico e técnico de

laboratório. Os acidentes ocorreram mais entre os profissionais dos hospitais de

médio porte. Considerado o conjunto de profissionais que sofreram acidentes de

trabalho, observa-se que 86,5% do total dos acidentes envolveram exposição

percutânea. Os profissionais que apresentaram maior percentual de acidentes por

contato cutâneo-mucosa com fluidos potencialmente contaminados foram os

enfermeiros e os técnicos de laboratório.

Curiosamente, também se constatou na pesquisa mencionada que o treinamento

sobre biossegurança realizado pelos profissionais nos últimos dois anos não diminuiu

o número de acidentes de trabalho com material biológico. Outra constatação

importante foi que ocorreu maior número de acidentes entre os profissionais que

sabem que não se deve reencapar agulhas. Esse dado mostra a importância da

utilização obrigatória de agulhas retráteis nos hospitais e outros estabelecimentos,

pois fica claro que apenas a informação não é suficiente para reduzir os acidentes. A

pesquisa também revela a necessidade de uma reavaliação da estrutura e dos

conteúdos dos treinamentos de biossegurança oferecidos aos profissionais de saúde.

Importante mencionar que o projeto em análise foi baixado em diligência à

Secretaria de Estado de Saúde que, por meio de nota técnica, se manifestou

favoravelmente à medida: “Trata-se de medida relevante, tendo-se em vista que o

uso de tais matérias diminuem consideravelmente o risco, tanto de profissionais da

saúde como de outros que venham a manipular tais produtos, reduzindo o risco de

contaminação de doenças infectocontagiosas”.

Parece-nos, portanto, relevante a matéria proposta. Entretanto, entendemos

necessário fazer alguns reparos no projeto para atender à boa técnica legislativa,

razão pela qual apresentamos o Substitutivo nº 1.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.935/2008, em 1º

turno, na forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Determina a utilização de seringas de agulha retrátil no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica estabelecido o uso de seringas de ag ulha retrátil nos procedimentos

realizados em hospitais e estabelecimentos de saúde públicos e privados no âmbito

do Estado.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, consideram-se seringas de agulha retrátil

as que acoplam a agulha dentro do êmbolo ao final de cada utilização, sem a

necessidade de sua retirada para colocação em lixo especial ou outra destinação.

Art. 2º - Os hospitais e estabelecimentos a que se refere o art. 1º terão o prazo de

360 dias para se adaptar às disposições desta lei.

Art. 3° - Ficará a cargo do Poder Executivo a fisca lização e o controle do disposto

nesta lei.

Parágrafo único - Em caso de descumprimento desta lei será aplicada multa de

1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

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

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2009.

Carlos Pimenta, Presidente - Doutor Rinaldo, relator - Fahim Sawan.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.528/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o projeto de lei em análise dispõe sobre a

instalação de sanitários nos postos de pedágio das rodovias estaduais e dá outras

providências.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para ser analisada, nos lindes de sua
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competência.

Fundamentação

A proposição em análise obriga as concessionárias das rodovias estaduais

privatizadas a disponibilizar gratuitamente aos usuários instalações sanitárias em

todos os postos de pedágio, nos dois sentidos das citadas rodovias. Os referidos

sanitários deverão ser instalados em caráter permanente e estar adequados à

legislação vigente, sobretudo no que se refere à acessibilidade aos portadores de

necessidades especiais. O art. 2º do projeto estabelece que o órgão estadual de

vigilância sanitária fica responsável pela fiscalização das condições de higiene nas

instalações sanitárias.

Argumenta o autor que os usuários das rodovias estaduais privatizadas não

dispõem de instalações sanitárias nos postos de pedágio, mesmo pagando tarifas

caras pela conservação das referidas rodovias. Na maioria das vezes, os usuários

das rodovias estaduais, quando necessitam utilizar sanitários, usam instalações de

restaurantes à beira dessas rodovias, nem sempre essas instalações apresentando

condições higiênicas adequadas.

A Comissão de Constituição e Justiça promoveu, preliminarmente, profunda análise

da matéria, oportunidade em que não vislumbrou óbice de natureza constitucional à

proposição; contudo, no intuito de aprimorá-la, apresentou o Substitutivo nº 1, o qual

acatamos. Naquela fase, foram abordados os aspectos constitucionais e legais

atinentes à proposição, cabendo-nos agora manifestarmo-nos quanto ao mérito.

A Constituição Federal dispõe, no seu art. 175, que incumbe ao poder público, na

forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através

de licitação, a prestação de serviços públicos. Dispõe, ainda, que cabe ao legislador

estadual a tarefa de elaborar lei que disponha sobre o regime das empresas

concessionárias e permissionárias, os direitos dos usuários, a política tarifária e a

obrigação de manter serviços adequados.

Nesse passo, a União editou a Lei nº 8.987, de 1995, que disciplina o regime de

concessão e permissão de serviços públicos, a qual, nos termos do art. 6º, estatui

que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao

pleno atendimento dos usuários (grifo nosso), o que, a nosso ver, não se tem dado,
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motivo pelo qual deve prosperar nesta Casa a proposição em análise.

É importante observar que o projeto, se aprovado na forma original, incidiria sobre

os contratos administrativos em curso. Nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 1993,

que institui normas para licitações e contratos da administração pública, e da Lei

Federal nº 8.987, de 1995, que dispõe sobre normas gerais de incidência nacional, a

equação econômico-financeira dos ajustes já firmados está protegida de qualquer

alteração. Havendo ruptura desse equilíbrio, é preciso rever a dita equação, o que se

nos afigura uma situação totalmente indesejável para a administração pública, uma

vez que ensejará inevitáveis indenizações, haja vista que nova situação se

apresentará ao concessionário. Assim, entendemos que a norma deverá valer apenas

para as futuras contratações, como propôs o substitutivo da Comissão que nos

precedeu.

É oportuno registrarmos, como anota o emérito Prof. Hely Lopes Meirelles, que

qualquer modificação unilateral, posterior, da norma legal ou regulamentar, ou de

cláusula contratual pertinente ao serviço não invalida as vantagens contratuais

asseguradas ao concessionário, porque tais modificações não podem ter efeito

retroativo prejudicial ao direito adquirido, preservado por disposição constitucional

(art. 5º, inciso XXXVI) - (“Direito Administrativo Brasileiro”, 13ª edição, 1987, pág.

326).

Com o objetivo de aperfeiçoar o substitutivo da Comissão anterior, apresentamos a

Emenda nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.528/2009, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 2º do Substitutivo nº 1.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2009.

Gustavo Valadares, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Célio Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.653/2009

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o Projeto de Lei nº 3.653/2009 institui a

Política Estadual do Voluntariado Transformador e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 2/8/2009, a proposição foi distribuída a esta

Comissão para receber parecer quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e

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

Fundamentação

O projeto em exame tem em vista instituir a Política Estadual do Voluntariado

Transformador, destinada a preparar cidadãos e instituições para a prática do

voluntariado.

São objetivos da Política Estadual do Voluntariado Transformador oferecer

capacitação a cidadãos, gestores e lideranças sociais de entidades que recebem

voluntários ou desenvolvem programas de voluntariado; articular os Poderes do

Estado, entidades do terceiro setor, empresários e sociedade civil para a realização

das políticas públicas voltadas para o voluntariado; promover e aumentar as

oportunidades para a prática do voluntariado transformador; garantir um sistema de

monitoramento e avaliação por meio da elaboração de indicadores e diagnósticos;

garantir a participação de todas as secretarias e demais órgãos do Estado na prática

do voluntariado tranformador; criar um protocolo mínimo para atendimento a gestores

e cidadãos que lidam com o trabalho voluntário.

As diretrizes da Política Estadual do Voluntariado Transformador compreendem a

prática do voluntariado como mecanismo de transformação da realidade social, o

fortalecimento das entidades do terceiro setor que trabalham com o voluntariado, bem

como o incentivo a empresas em ações de voluntariado.

Ainda consoante o projeto, para o cumprimento dos objetivos da política que se

pretende instituir, caberá ao Estado, por meio da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social, desenvolver cursos e mecanismos de preparação de

voluntários e entidades; criar sítio na rede mundial de computadores para auxiliar nos

objetivos da política, inclusive com oferecimento de cursos a distância, mediante

certificação; realizar parcerias com universidades, instituições de ensino e conselhos

de classe; incentivar e ajudar os Municípios a adotar as diretrizes e objetivos da
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Política Estadual do Voluntariado Transformador; realizar conferências, seminários,

fóruns e debates sobre o assunto; estimular a participação de jovens e estudantes em

parceria com a Secretaria de Estado de Educação e universidades.

É preciso dizer que o serviço voluntariado tem-se apresentado como uma tendência

cada vez mais forte em nossa sociedade, e o direito, enquanto instrumento de

regulação social, há de amoldar-se a tais transformações sociais. Assim é que, no

plano federal, foi editada a Lei nº 9.608, de 1998, que dispõe sobre o serviço

voluntário e dá outras providências.

No plano estadual, foi editada a Lei nº 13.374, de 1999, que cria o programa de

incentivo ao atendimento voluntário para alunos com deficiência no aprendizado

escolar, a qual veio a ser regulamentada pelo Decreto nº 41.165, de 2000.

Posteriormente, o Estado editou a Lei nº 14.082, de 2001, que dispõe sobre o serviço

voluntário nos órgãos e entidades da administração pública estadual. Cite-se ainda o

Decreto nº 43.682, de 2003, que institui data para as comemorações do Dia do

Voluntariado em Minas Gerais e dá outras providências.

Sob o prisma jurídico-constitucional, importa dizer que o Estado está habilitado a

legislar sobre a matéria, com base no exercício da autonomia política que lhe outorga

o art. 25 da Lei Maior. De outra parte, inexiste, no caso, regra instituidora de reserva

de iniciativa a servir de óbice a que este Parlamento deflagre o processo legislativo

sobre a matéria.

Contudo, alguns reparos se impõem, razão pela qual formulamos, no final deste

parecer, duas emendas. A primeira, incidente sobre o art. 4º do projeto, o qual faz

referência expressa à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social como órgão

destinatário de uma série de atribuições voltadas para o cumprimento dos objetivos

da Política Estadual do Voluntariado Transformador. Em obediência ao princípio da

separação dos Poderes, melhor quadraria uma referência genérica, como, por

exemplo, “o Estado, por meio do órgão competente”, o que afastaria tal

impropriedade.

Por seu turno, e pelas mesma razão pela qual se impõe a emenda anterior,

entendemos necessário suprimir o art. 5º, segundo o qual “O Poder Executivo enviará

projeto de lei reestruturando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social para
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adequação às disposições desta lei”. Por evidente, não é dado ao Legislativo editar

norma deste teor, sob pena de violação do princípio da separação dos Poderes.

Entendemos também necessária a alteração do inciso IV do art. 4º, segundo o qual

caberá ao Estado “incentivar e ajudar os Municípios a adotar as diretrizes e objetivos

da Política Estadual do Voluntariado”. Não nos parece adequado consignar em lei

que o Estado “ajudará” os Municípios, sem explicitar em que consiste tal ajuda.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.653/2009, com as Emendas nºs 1, 2 e 3, a seguir

apresentadas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 4º a seguinte redação:

“Art. 4º - Para o cumprimento dos objetivos da Política Estadual do Voluntariado

Transformador, caberá ao Estado, por meio do órgão competente:”.

EMENDA Nº 2

Suprima-se o art. 5º.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao inciso IV do art. 4º a seguinte redação:

“Art. 4º - (...)

IV - incentivar os Municípios a adotar as diretrizes e objetivos da Política Estadual

do Voluntariado Transformador”.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Ronaldo Magalhães -

Ademir Lucas - Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.803/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de iniciativa do Deputado Délio Malheiros, altera a Lei nº

7.302, de 21/7/78, que dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora no Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 1º/10/2009, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de Fiscalização Financeira e
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Orçamentária para receber parecer.

Vem o projeto agora a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188,

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

Fundamentação

A proposição em epígrafe visa a alterar a Lei nº 7.302, de 1978, que trata da

poluição sonora no âmbito do Estado, em especial, dos limites de decibéis permitidos

em razão das peculiaridades das diversas áreas urbanas e rurais.

Inicialmente, cumpre destacar que a esta Comissão cabe a análise da juridicidade,

legalidade e constitucionalidade da proposição, a qual faremos a seguir.

Conforme determina o art. 23, inciso VI, da Constituição Federal, é competência

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

o meio ambiente e combater a poluição em todas as suas formas. Já no que se refere

à competência legislativa, o art. 24, inciso VI, do Texto Constitucional estabelece ser

da competência da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre o tema.

Atente-se, porém, para o fato de que também aos Municípios é dado legislar sobre

poluição e meio ambiente, desde que, nos termos do art. 30, inciso I, da Constituição

Federal, trate-se de assunto de interesse local, como os critérios de zoneamento

urbano com impacto ambiental. Assim, verifica-se que, em razão da importância que

reveste a temática da proteção do meio ambiente e do combate à poluição - que inclui

a poluição sonora -, diversos entes federativos detêm competência para atuar e

legislar sobre o assunto.

No que tange à esfera estadual, a Lei nº 7.302, de 1978, trata da regulamentação

da poluição sonora. A norma, que conta mais de três décadas de vigência, foi objeto

de várias alterações - por exemplo, na Lei nº 12.627, de 1997 -, o que lhe confere

caráter de atualidade.

No que respeita às normas referentes aos atos poluidores presentes na Lei nº

7.302, percebe-se que a norma trata com visível rigor tais atos, estando, ainda, em

consonância com as indicações técnicas relativas ao tema. Diante disso, as

alterações legislativas presentes na proposição sob estudo mantêm a mesma

coerência legislativa, uma vez que estão de acordo com a NBR nº 10.151, de 2000,
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da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT -, instrumento indicativo de

parâmetros de poluição sonora.

Um segundo ponto que merece atenção é o art. 4º do projeto, que altera o art. 5º da

Lei nº 7.302, que delega ao Poder Executivo a elaboração de regulamento referente

às penalidades aos infratores das disposições normativas.

Conforme bem se sabe, desde a edição da Constituição Federal de 1988, os atos

emanados do Poder Executivo, em regra, não detêm o poder inovador de criar

normas e obrigações antes inexistentes no ordenamento jurídico, cabendo tal tarefa,

unicamente, ao Legislativo, Poder ao qual foi atribuída a legitimidade democrática

para tanto. Assim, os atos regulamentares do Executivo devem, sob pena de

ilegalidade, ater-se aos limites previamente estabelecidos em lei.

A Lei nº 7.302, de 1978, ao deixar de prever as penalidades aos infratores,

delegando tal tarefa a regulamento expedido por outro Poder, dá margem a

ilegalidade e, consequentemente, a inconstitucionalidade. Daí a necessidade da

previsão, no próprio texto legal, das penalidades correspondentes.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.803/2009.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Ademir

Lucas - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.857/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº

14.086, de 6/12/2001, que cria o Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos e o

Conselho Estadual de Direitos Difusos e dá outras providências.

A proposição origina-se do Projeto de Lei nº 3.481/2009, da mesma autoria, o qual

foi desmembrado por esta Comissão, com o fito de preservar a unidade do objeto,

conforme preceitua a técnica legislativa.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/10/2009, foi a proposição distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

O projeto de lei em epígrafe promove alterações na Lei nº 14.086, de 2001 – que,

entre outras providências, cria o Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos e o

Conselho Estadual de Defesa de Direitos Difusos -, para adequá-la à Lei

Complementar nº 91, de 19/1/2006, que dispõe sobre a instituição, a gestão e a

extinção de fundos estaduais.

A matéria em questão insere-se 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 impede a

tramitação da proposta nesta Casa.

Feitas essas ponderações, passamos a examinar o projeto nos lindes de nossa

competência.

O projeto sob análise pretende alterar os arts. 1°,  3°, 4º, 6º, 7º, 8° e 10 da Lei nº

14.086, de 2001, conforme veremos a seguir.

O art. 1º da lei que se pretende modificar, a qual cria o Fundo Estadual de Defesa

de Direitos Difusos - Fundif -, define seus objetivos e suas funções - programática e

de transferência legal -, em conformidade com o disposto no art. 3°, incisos I e II, e no

art. 4º, inciso I, da mencionada Lei Complementar nº 91, de 2006. Seu § 1° dispõe

que, na aplicação dos recursos do Fundif, será observado o disposto na Lei Federal

nº 9.008, de 21/3/95, que cria o Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de

Direitos Difusos, em consonância com o prescrito no art. 19 da citada lei

complementar. Na sequência, reza o § 2° que as cond ições para as operações do

Fundif serão determinadas em regulamento e atenderão aos requisitos que enumera,

em consonância com a lei complementar mencionada, segundo cujo art. 4º, inciso II,

a forma de operação, incluindo os requisitos para a concessão de financiamento ou a

prestação de garantia, deve estar expressamente estabelecida em lei.
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O art. 3º trata dos recursos do Fundif e não promove nenhuma alteração

substancial, uma vez que a Lei nº 14.086 já atende à exigência constante no art. 4°,

inciso VI, da referida lei complementar. Apenas foi adequada à técnica legislativa a

redação do inciso I do art. 3º da lei que se pretende modificar. Neste ponto,

adiantamos que, no Substitutivo nº 1, apresentado no final deste parecer, o inciso II

do citado art. 3º acrescenta aos recursos do Fundif “os rendimentos provenientes de

depósitos bancários e aplicações financeiras”.

Na sequência, dispõe o art. 4° que o Fundif passa a  ter como gestor e agente

executor a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese -, por meio de

sua Subsecretaria de Direitos Humanos, de acordo com o art. 6°, §§ 1° e 2°, da citada

lei complementar.

Antes de passarmos ao art. 6º, destacamos que merece ressalva o inciso II do art.

5° da Lei nº 14.086, mesmo não sendo tal dispositiv o objeto de alteração pelo projeto

de lei em exame. O referido art. 5º determina que o órgão gestor fará o

acompanhamento da execução orçamentária e financeira do Fundif - diferentemente

do que determina o art. 9º, inciso IV, alínea “a”, da Lei Complementar nº 91, segundo

o qual tal acompanhamento é de competência privativa do grupo coordenador. Por

este motivo, no Substitutivo nº 1, excluímos tal atribuição do rol de competências do

gestor.

Passando ao art. 6°, este prevê que o prazo para a contratação de operações no

âmbito do Fundif é de 20 anos contados da data da publicação da lei, em obediência

ao disposto no art. 4°, inciso III, da referida lei  complementar. Ocorre que, também

em obediência aos citados dispositivos, haveria de figurar, no projeto em comento, o

prazo de duração do fundo. E, segundo o “caput” do art. 3º da Lei nº 14.086, o Fundif

tem prazo indeterminado de duração. Como o projeto em exame é silente neste

ponto, inferimos que o prazo de vigência do Fundif continua sendo indeterminado,

consoante não só o art. 5º, inciso I, alínea “b”, da lei complementar em questão, como

também o art. 13 da Lei Federal nº 7.347, de 24/7/85, e, ainda, a Lei Federal nº 9.008,

de 21/3/95. Em atendimento ao previsto na lei complementar aduzida, acrescentamos

tal informação no “caput” do art. 1º do Substitutivo nº 1. Por seu turno, o parágrafo

único do mesmo art. 6º estabelece que o Poder Executivo poderá, mediante decreto,
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como preceitua o art. 18, § 2°, da lei complementar  mencionada, prorrogar uma única

vez, por no máximo quatro anos, tanto o prazo de vigência do Fundif quanto o prazo

para a realização de operação de despesa. Ocorre que, como foi visto, o prazo de

vigência do Fundif é indeterminado, não havendo, portanto, que falar em prorrogação

de sua vigência. Por esta razão, no art. 6º do Substitutivo nº 1, o parágrafo único não

extrapola o conteúdo veiculado no “caput” do artigo.

Na sequência, o art. 7º estabelece a composição do grupo coordenador, em

observância ao art. 7°, §§ 1° e 2°, da lei compleme ntar aduzida. No Substitutivo nº 1,

acrescentamos parágrafo único ao artigo, estabelecendo como serão escolhidos

representantes de dois dos segmentos indicados.

O art. 8° reza que as competências do grupo coorden ador são as previstas no art.

9º, inciso IV, da lei complementar em questão. No Substitutivo nº 1, apenas

adequamos a redação do artigo à técnica legislativa, sem alterar-lhe o conteúdo.

Neste ponto, destacamos que, no Substitutivo nº 1, acrescentamos o art. 10,

criando, na estrutura orgânica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social -

Sedese -, o Conselho Estadual de Defesa de Direitos Difusos - Cedif -, uma vez que

os objetivos institucionais da Pasta se assemelham às finalidades do Conselho. O

inciso I do § 1º segue o ajuste feito no “caput” do artigo, e o inciso II atualiza a

denominação de uma Secretaria.

Ainda no Substitutivo nº 1, revogamos o inciso VIII do § 1º do art. 10 da Lei nº

14.086, excluindo da composição do referido Conselho o Secretário Executivo do

Procon Estadual, tendo em vista que já existe o Fundo Estadual de Proteção e

Defesa do Consumidor - FEPDC -, especificamente destinado à tutela dos interesses

dos consumidores.

Lembramos que esta Comissão, em caráter preliminar, aprecia a proposição

exclusivamente sob o aspecto jurídico-constitucional, cabendo, a seguir, às

comissões de mérito a avaliação da conveniência e da oportunidade da matéria.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.857/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
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Altera a Lei nº 14.086, de 6 de dezembro de 2001, que cria o Fundo Estadual de

Defesa de Direitos Difusos e o Conselho Estadual de Defesa de Direitos Difusos e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os arts. 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 10 da Lei nº 14.086, de 6 de dezembro de

2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica criado o Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos - Fundif -, de

duração indeterminada, 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.

§ 1º - O Fundif tem por 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;

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, assim como na modernização

administrativa de órgão público responsável pela execução de política de defesa de

direitos difusos.

§ 2º - Na aplicação dos recursos do Fundif, será observado o disposto na Lei

Federal nº 9.008, de 21 de março de 1995.

§ 3º - As condições para as operações do Fundif serão estabelecidas em

regulamento e abrangerão:

I - para o desempenho de função programática:

a) o valor máximo de liberação de recursos;

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 máximo de transferência legal;

b) a comprovação do cumprimento dos requisitos legais referentes à constituição e
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à regulamentação do órgão ou da entidade candidata a beneficiária.

(...)

Art. 3° - São recursos do Fundif:

I - as indenizações decorrentes de condenações por danos causados a bens

protegidos pelos direitos difusos e as multas decorrentes do descumprimento dessas

condenações, conforme previsão regulamentar;

II - os rendimentos provenientes de depósitos bancários e de aplicações

financeiras;

III - as doações, os auxílios, as contribuições e os legados destinados ao Fundif por

pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira;

IV - os recursos provenientes de fundo federal de direitos difusos;

V - outras receitas que sejam destinadas ao Fundif.

Art. 4º - O gestor e agente executor do Fundif é a Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social – Sedese –, por meio da Subsecretaria de Direitos Humanos.

Art. 5º - (...)

II - organizar o cronograma financeiro de receita e de despesa e acompanhar a

aplicação de disponibilidade de caixa;

(...)

Art. 6º - O prazo para a contratação de operações 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 prazo

de que trata o ‘caput’ uma única vez, pelo período máximo de quatro anos.

Art. 7º - Integram o grupo coordenador do Fundif:

I - um representante da Sedese ou do órgão que vier a sucedê-la;

II - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -

ou do órgão que vier a sucedê-la;

III - um representante da Secretaria de Estado de Fazenda – SEF – ou do órgão

que vier a sucedê-la;

IV - um representante da Procuradoria-Geral de Justiça – PGJ;

V - um representante dos órgãos municipais de defesa dos direitos difusos com

sede no Estado;
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VI - um representante das entidades civis sem fins lucrativos, com sede e atuação

no Estado, que atendam aos requisitos estabelecidos no inciso II do art. 2º.

Parágrafo único - Os representantes de que tratam os incisos V e VI serão

escolhidos pelo Presidente do Conselho Estadual de Defesa de Direitos Difusos.

Art. 8º - As competências do grupo coordenador são as definidas no inciso IV do

art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006.

(...)

Art. 10 - Fica criado, na estrutura orgânica da Sedese, o Conselho Estadual de

Defesa de Direitos Difusos - Cedif -, com sede na Capital do Estado.

§ 1º - (...)

I - o titular da Sedese, que é seu Presidente;

II - um representante da Seplag;

(...)”.

Art. 2º - Fica revogado o inciso VIII do § 1º do art. 10 da Lei nº 14.086, de 2001.

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

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Ademir Lucas -

Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.864/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa Legislativa por

meio da Mensagem nº 413/2009, o projeto de lei em epígrafe “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”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/10/2009, foi a proposição distribuída à

Comissão de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do

Regimento Interno, emitir parecer sobre os aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposição.
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Fundamentação

O projeto de lei em análise tem por escopo alterar a Lei nº 18.017, de 2009, que

instituiu a Gratificação Complementar de Produtividade - GCP - para os Procuradores

do Estado. Nos termos da referida lei, a GCP deve ser paga ao Procurador do Estado

em efetivo exercício que, segundo critérios definidos pela Advocacia-Geral do Estado,

fizer jus ao recebimento de honorários de sucumbência. Tal gratificação será

concedida apenas no mês em que os honorários de sucumbência rateados forem

inferiores, em relação a cada Procurador, ao valor mínimo de R$5.000,00. Quando o

valor dos honorários de cada Procurador for superior a esta quantia, o valor

excedente deverá ser depositado em conta específica para fazer jus ao pagamento

de futuras complementações. Todavia, é importante ressaltar que, nos termos da

legislação atual, a retenção deste valor em conta específica-se dará até o limite que

corresponder aos pagamentos já realizados a título de complementação pelo Estado

para o pagamento da GCP.

O projeto de lei em análise pretende limitar o valor do desconto mensal a R$300,00

de modo a garantir uma certa uniformidade no recebimento dos honorários pelos

Procuradores do Estado. Para tanto, propõe a alteração do § 4º do art. 1º da referida

lei. Nos termos da justificação contida na mensagem enviada a esta Casa pelo

Governador juntamente com o projeto de lei, tal medida tem “o objetivo de manter um

nível mínimo para esses honorários, evitando-se aviltamento que se opõe à

valorização profissional pretendida”. Destaca-se ainda nesta mensagem que o projeto

foi elaborado com a participação das Secretarias de Estado de Fazenda e de

Planejamento e Gestão.

Quanto aos aspectos jurídicos a serem analisados por esta Comissão, temos a

informar que a proposta não encontra óbices formais à sua tramitação. A regra de

iniciativa está sendo observada, uma vez que o inciso III do art. 66 da Constituição

Estadual confere ao Governador do Estado a iniciativa para propor leis versando

sobre o regime jurídico e a política remuneratória dos seus servidores.

Um outro aspecto jurídico que merece ressalva e já foi devidamente enfrentado no

parecer desta Comissão quando da análise do Projeto de Lei nº 2.939/2008, que

culminou na edição da Lei nº 18.017, de 2009, que se pretende alterar, concerne à
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fixação da remuneração dos Procuradores do Estado, por meio de subsídio. Neste

aspecto vale observar que a Constituição Federal, no seu art. 135, determina que os

integrantes das carreiras da Advocacia Pública deverão ser remunerados por

subsídio em parcela única, vedado qualquer acréscimo de caráter remuneratório e

observadas as regra previstas nos incisos X e XI do art. 37 da referida Carta

Constitucional. Todavia, o entendimento exarado àquela época foi o de que a norma

que se pretende alterar não cuida de instituir propriamente uma gratificação, mas

somente um piso para o recebimento dos honorários de sucumbência por parte dos

Procuradores do Estado. Há que reconhecer que existe uma controvérsia jurídica a

respeito da natureza dos honorários advocatícios de sucumbência. Entretanto, parte

da doutrina e da jurisprudência os considera como parcelas de caráter indenizatório,

que não integram, pois, a parcela remuneratória dos advogados empregados, não

ferindo, dessa forma, a norma constitucional que estabelece o subsídio em parcela

única. É elucidativa a ementa do Recurso Especial nº 802408/PR, relator Ministro

Castro Meira, data do julgamento 26/02/2008. Ademais, o art. 26 da Lei

Complementar nº 81, de 10/8/2004, conferiu ao Procurador do Estado o direito de

receber honorários de sucumbência, na forma de regulamento.

Saliente-se, por fim, que a norma consignada no projeto de lei em exame pode

acarretar, ainda que em longo prazo, aumento de despesa do Estado com o

pagamento da GCP, uma vez que o desconto mensal oriundo dos valores excedentes

do rateio dos honorários dos Procuradores estão sendo limitados. Na legislação

vigente, o Estado pode reter o valor excedente até o limite do que já foi pago aos

Procuradores, a título de complementação. Em face da possibilidade de aumento de

despesa, o projeto deve obediência aos imperativos da Lei de Responsabilidade

Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000).

A LRF conceitua, em seu art. 18, despesa com pessoal e estabelece limites para os

referidos gastos nos arts. 19 e 20. O art. 16 da LRF exige, ainda, que qualquer ato

que acarrete aumento de despesa seja acompanhado da estimativa do impacto

orçamentário-financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois

exercícios subsequentes, bem como da declaração do ordenador de despesa de que

o aumento pretendido tem adequação orçamentária e financeira com a Lei
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Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual de Ação

Governamental e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A esse respeito, informamos que o Governador do Estado encaminhou a esta Casa

ofício contendo dados sobre o impacto orçamentário-financeiro decorrente das

complementações previstas no projeto de lei em exame. Esses dados e a respectiva

adequação aos comandos da Lei de Responsabilidade Fiscal serão, no momento

oportuno, analisados pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 3.864/2009.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ronaldo Magalhães -

Padre João - Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.882/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por meio da

Mensagem nº 425/2009, o projeto de lei em epígrafe “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”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/10/2009, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,

para receber parecer.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão, para receber parecer sobre a

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado

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

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a promover o ingresso do

Estado no Programa Emergencial de Financiamento aos Estados e ao Distrito

Federal - PEF-BNDES -, mediante contratação de operação de crédito com instituição

financeira oficial federal, no valor de até R$267.270.000,00, destinada a financiar
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atividades e projetos do Estado, em especial nas áreas de resultado definidas na Lei

nº 15.032, de 20/1/2004, que estabelece o Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado - PMDI.

Nos termos da mensagem, os recursos, entre outras finalidades, serão destinados

prioritariamente para a gestão e o atendimento da educação básica, a modernização

do sistema socioeducativo, a construção de unidades habitacionais, o aumento da

capacidade e da segurança dos corredores de transportes.

Cumpre ressaltar que o Programa Emergencial de Financiamento aos Estados e ao

Distrito Federal - PEF-BNDES - foi elaborado com o objetivo compensar a diminuição

das receitas dos Estados e do Distrito Federal decorrente da crise econômica,

especialmente a redução dos repasses do Fundo de Participação dos Estados - FPE.

Os valores destinados a cada Estado foram definidos, originalmente, nos termos da

Resolução nº 3.716, de 17/4/2009, do Banco Central do Brasil. Na oportunidade, foi

autorizada, por meio da Lei nº 18.341, de 24/8/2009, a contratação pelo Estado de

operação de crédito no valor de R$178.180.000,00, de acordo com a sua participação

no FPE.

Em 7/10/2009, foi publicada a Resolução nº 3.794, do Banco Central do Brasil,

ampliando as contratações de empréstimos no âmbito do citado programa por meio

da destinação adicional de recursos aos Estados e ao Distrito Federal, o que constitui

o objeto da proposição em análise.

A proposição não só prevê que os recursos decorrentes da operação de crédito

serão depositados em instituições financeiras credenciadas a operar com o Estado,

como também autoriza o Poder Executivo a oferecer como garantia 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 da República bem como os ativos adquiridos pelo Estado em

decorrência da extinção da MinasCaixa, da alienação do Credireal e do Bemge e os

direitos creditórios do Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - Findes.

Ressaltamos, ainda, que o projeto autoriza o Poder Executivo a contratar com o

agente financeiro da operação de crédito o débito dos valores atrasados nas contas

correntes em que serão efetuados os créditos dos recursos relativos às cotas e às

receitas tributárias a que se referem os arts. 155, 157 e 159, inciso I, alínea “a”, e
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inciso II, da Constituição Federal. O projeto também propõe a alteração da citada Lei

nº 18.341, de 2009, de modo a nela inserir disposição no mesmo sentido. Além disso,

dispõe o projeto que, havendo garantia da União para a realização da operação, fica

o Executivo autorizado a oferecer como contragarantia as cotas e as receitas

tributárias previstas nos arts. 155, 157 e 159. Ademais, a proposição estabelece que

os recursos provenientes da operação serão consignados como receita orçamentária

do Estado e que o Orçamento consignará, anualmente, os recursos necessários ao

atendimento das despesas relativas à amortização do principal, ao pagamento de

juros e dos demais encargos pertinentes.

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, inciso 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, inciso I, da mencionada norma e nos arts. 61, inciso IV, e 90,

inciso XVIII, da Constituição mineira. De acordo com o mencionado art. 61, inciso IV,

compete à Assembleia Legislativa dispor sobre dívida pública, abertura e operação de

crédito.

A efetivação da operação de crédito, além da necessidade de autorização

legislativa, depende do cumprimento do que dispõe o art. 167, inciso III, da Carta da

República, que veda a realização de operações de crédito que excedam o montante

das Despesas de Capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos

suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo

por maioria absoluta.

As normas gerais para a realização da operação de crédito que se pretende

autorizar estão previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente no art. 32.

O principal requisito previsto nesse dispositivo é que o pleito formalizado pelo Estado

esteja fundamentado em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando

a relação entre o custo e o benefício e o interesse social e econômico da operação.

Cumpre destacar que a autorização legislativa é apenas uma condição prévia para
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a efetivação do empréstimo, que deverá observar, ainda, as condições e os limites

fixados pelo Senado Federal, especialmente, as regras por ele estabelecidas nas

Resoluções nº 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 de cada ente da Federação, inclusive as 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; a observância dos limites e das condições fixadas pelo

Senado Federal - no caso, nas já mencionadas resoluções.

Quanto às garantias e contragarantias a serem prestadas, não vislumbramos óbices

de natureza constitucional e legal.

No que tange às cotas de receitas tributárias, 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 seus arts. 155 e 156 e dos recursos de que trata o seu

art. 157 para a prestação de garantia ou contragarantia à União e pagamento de

débitos para com esta. Acrescentamos que, em relação à possibilidade de débito,

pelo agente financeiro, dos valores atrasados nas contas correntes em que são

efetuados os créditos das cotas e das receitas tributárias a que se referem os arts.

155, 157 e 159, inciso I, alínea "a", e inciso II, da Constituição Federal, não

vislumbramos óbice de natureza legal ou constitucional.

No que toca aos direitos creditórios do Findes, a Lei nº 15.981, de 16/1/2006, que

cria o referido Fundo, com as alterações promovidas pela Lei nº 18.038, de

12/1/2009, dispõe, em seu art. 9º, inciso V, que o BDMG, na condição de agente

financeiro do Fundo e mandatário do Estado, fica autorizado a oferecer em garantia

direitos creditórios para assegurar o cumprimento de obrigações assumidas pelo

Estado em projetos de relevante interesse.

Quanto aos ativos adquiridos pelo Estado em decorrência da extinção da

MinasCaixa e da alienação das ações representativas do controle acionário do

Credireal e do Bemge, não vislumbramos razão de ordem legal que impeça seu
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oferecimento em garantia.

Salientamos que, em observância à técnica legislativa, para conferir mais clareza e

precisão ao texto legal, propomos, por meio da Emenda nº 1, ao final redigida, a

alteração do parágrafo único do art. 3º do projeto e do parágrafo único do art. 3º da

Lei nº 18.341, de 2009, a que se refere o art. 7º do projeto.

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, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.882/2009 com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

O parágrafo único do art. 3º do projeto e o parágrafo único do art. 3º da Lei nº

18.341, de 2009, a que se refere o art. 7º do projeto, passam a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar com o agente

financeiro da operação de crédito a que se refere o art. 1º a compensação de valores

relativos às obrigações assumidas em decorrência das operações de crédito no

âmbito do PEF-BNDES nas contas correntes em que serão efetuados os créditos dos

recursos do Estado de que trata o inciso I do “caput” deste artigo, mantidas em

agência do agente financeiro e indicadas no contrato.

(...)

Art. 7º - (...)

“Art. 3º - (...)

Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar com o agente

financeiro da operação de crédito a que se refere o art. 1º a compensação de valores

relativos às obrigações assumidas em decorrência das operações de crédito no
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âmbito do PEF-BNDES nas contas correntes em que serão efetuados os créditos dos

recursos do Estado de que trata o inciso I do “caput” deste artigo, mantidas em

agência do agente financeiro e indicadas no contrato.”.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Chico Uejo - Ronaldo Magalhães -

Sebastião Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.810 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.810/2008, de autoria do Deput ado Inácio Franco, que dá

denominação ao trecho da rodovia que liga o Município de Divisa Nova ao Município

de Botelhos, 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° 2.810/2008

Dá denominação ao trecho da Rodovia LMG-880 que liga o Município de Divisa

Nova ao Município de Botelhos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominado Deputado Agostinho Patrús  o trecho da Rodovia LMG-

880 que liga o Município de Divisa Nova ao Município de Botelhos.

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° 3.213 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.213/2009, de autoria do Deput ado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública o Conselho Comunitário para o Desenvolvimento

Rural da Região de Tapuirama, com sede no Município de Uberlândia, 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° 3.213/2009

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário para o Desenvolvimento Rural

da Região de Tapuirama, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Con selho Comunitário para o

Desenvolvimento Rural da Região de Tapuirama, com sede no Município de

Uberlândia.

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° 3.359 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.359/2009, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que declara

de utilidade pública o Lar dos Idosos Nossa Senhora Auxiliadora da Sociedade São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Vespasiano, 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° 3.359/2009

Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos Nossa Senhora Auxiliadora da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Vespasiano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar  dos Idosos Nossa Senhora
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Auxiliadora da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de

Vespasiano.

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° 3.499 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.499/2009, de autoria do Deput ado Sargento Rodrigues, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Ribeirão das Neves

Cidadania Ativa - Assocrin-Cidadania Ativa -, 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° 3.499/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Ribeirão das Neves

Cidadania Ativa - Assocrin-Cidadania Ativa -, com sede no Município de Ribeirão das

Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária de Ribeirão

das Neves Cidadania Ativa - Assocrin-Cidadania Ativa -, com sede no Município de

Ribeirão das Neves.

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° 3.550 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.550/2009, de autoria do Deput ado Juarez Távora, que declara

de utilidade pública o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do
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Vale do Jequitinhonha – Cededica-Vale –, com sede no Município de Pedra Azul, 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° 3.550/2009

Declara de utilidade pública o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente do Vale do Jequitinhonha – Cededica-Vale –, com sede no Município de

Pedra Azul.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Defesa dos Direitos da

Criança e do Adolescente do Vale do Jequitinhonha – Cededica-Vale –, com sede no

Município de Pedra Azul.

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° 3.566 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.566/2009, de autoria do Deput ado Tiago Ulisses, que declara

de utilidade pública a Associação de Apoio Social aos Moradores do Bairro Honorato,

com sede no Município de Lajinha, 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° 3.566/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Apoio Social aos Moradores do Bairro

Honorato em Lajinha, com sede no Município de Lajinha.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Apoio Social aos

Moradores do Bairro Honorato em Lajinha, com sede no Município de Lajinha.

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° 3.625 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.625/2009, de autoria do Deput ado Carlos Gomes, que declara

de utilidade pública a Associação de Catadores de Papel e Material Reciclável de

Nova Lima - Ascap -, 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° 3.625/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Catadores de Papel e Material

Reciclável de Nova Lima - Ascap -, com sede no Município de Nova Lima.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Catadores de Papel e

Material Reciclável de Nova Lima - Ascap -, com sede no Município de Nova Lima.

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° 3.631 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.631/2009, de autoria do Deput ado Walter Tosta, que declara

de utilidade pública o Instituto de Pesquisa e Elaboração de Projetos e Planos

Integrados, com sede no Município de Juiz de Fora, foi aprovado em turno único, na
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forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.631/2009

Declara de utilidade pública o Instituto de Pesquisa e Elaboração de Projetos e

Planos Integrados, com sede no Município de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto de Pesquisa e Elaboração de

Projetos e Planos Integrados, com sede no Município de Juiz de Fora.

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° 3.632 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.632/2009, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública a Associação Cultural e Educacional de Iapu - Acei -, com

sede no Município de Iapu, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.632/2009

Declara de utilidade pública a Associação Cultural e Educacional de Iapu - Acei -,

com sede no Município de Iapu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Cultural e Educacional de

Iapu - Acei -, com sede no Município de Iapu.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.633 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.633/2009, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública a Conferência São Vicente de Paulo de Minas Novas,

com sede no Município de Minas Novas, 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° 3.633/2009

Declara de utilidade pública a entidade Conferência São Vicente de Paulo de Minas

Novas, com sede no Município de Minas Novas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Conferência São Vicente de

Paulo de Minas Novas, com sede no Município de Minas Novas.

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° 3.649 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.649/2009, de autoria do Deput ado Fábio Avelar, que declara

de utilidade pública a Associação dos Recicladores de Formiga – Recifor –, com sede

no Município de Formiga, 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° 3.649/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Recicladores de Formiga – Recifor –,

com sede no Município de Formiga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Recicladores de

Formiga – Recifor –, com sede no Município de Formiga.

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° 3.650 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.650/2009, de autoria do Deput ado Fahim Sawan, que declara

de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Boa Vista, com sede no

Município de Uberaba, 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° 3.650/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Boa Vista, com

sede no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores do Bairro

Boa Vista, com sede no Município de Uberaba.

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

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.652 /2009
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.652/2009, de autoria do Deput ado Vanderlei Miranda, que

declara de utilidade pública o Projeto Vida Nova – Pro Vida –, com sede no Município

de João Monlevade, 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° 3.652/2009

Declara de utilidade pública a entidade Projeto Vida Nova – Pro Vida –, com sede

no Município de João Monlevade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Projeto Vida Nova – Pro

Vida –, com sede no Município de João Monlevade.

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° 3.655 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.655/2009, de autoria do Deput ado Eros Biondini, que declara

de utilidade pública a Associação Cultural Amigos de Cachoeira do Campo – Amic –,

com sede no Município de Cachoeira do Campo, 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° 3.655/2009

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Amigos de Cachoeira do Campo
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– Amic –, com sede no Município de Ouro Preto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Cultural Amigos de

Cachoeira do Campo – Amic –, com sede no Município de Ouro Preto.

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° 3.659 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.659/2009, de autoria do Deput ado Carlin Moura, que declara

de utilidade pública a Associação de Voluntários para Curso de Capacitação

Qualitativa, 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° 3.659/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Voluntários para Curso de

Capacitação Qualitativa, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Voluntários para

Curso de Capacitação Qualitativa, com sede no Município de Belo Horizonte.

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° 3.671 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.671/2009, de autoria do Deput ado Djalma Diniz, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária, Cultural, Esportiva, Beneficente,
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Evangélica e Social da Região Norte - Accebes -, 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° 3.671/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária, Cultural, Esportiva,

Beneficente, Evangélica e Social da Região Norte - Accebes -, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária, Cultural,

Esportiva, Beneficente, Evangélica e Social da Região Norte - Accebes -, com sede

no Município de Belo Horizonte.

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° 3.674 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.674/2009, de autoria do Deput ado Walter Tosta, que declara

de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da Capivara, com sede no

Município de Corinto, 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° 3.674/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da Capivara, com

sede no Município de Corinto.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Produtores Rurais da

Capivara, com sede no Município de Corinto.

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° 3.675 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.675/2009, de autoria do Deput ado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Associação Evangélica Lar Ebenézer, com sede no

Município de Araxá, 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° 3.675/2009

Declara de utilidade pública a Associação Evangélica Lar Ebenézer, com sede no

Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Evangélica Lar Ebenézer,

com sede no Município de Araxá.

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.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 4/11/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Tiago Ulisses notificando o falecimento do Sr. Ildeu Cornélio de

Bessas, ocorrido em 1º/11/2009, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 7 DE NOVEMBRO DE 2009

ATA

ATA DA 101ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 5/11/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Weliton Prado

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

Correspondência: Ofícios nºs 9 e 10/2009 (encaminhando os Projetos de Lei nºs

3.959 e 3.960/2009, respectivamente), da Comissão de Justiça - Ofício - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.961 a

3.969/2009 - Projeto de Resolução nº 3.970/2009 - Requerimentos nºs 4.949 a

4.956/2009 - Requerimento da Deputada Ana Maria Resende e dos Deputados Arlen

Santiago, Carlos Pimenta, Gil Pereira e Paulo Guedes - Comunicações:

Comunicações das Comissões de Minas e Energia, de Assuntos Municipais, do

Trabalho e de Transporte - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Tenente

Lúcio, Sargento Rodrigues, Arlen Santiago, Doutor Viana e Weliton Prado - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência -

Leitura de Comunicações - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -

Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Sargento Rodrigues

- Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - André Quintão - Antônio Júlio - Arlen

Santiago - Carlos Gomes - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros

- Delvito Alves - Dimas Fabiano - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Eros Biondini -

Fábio Avelar - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Juarez Távora - Maria Tereza

Lara - Neider Moreira - Padre João - Rômulo Veneroso - Sebastião Costa - Tenente

Lúcio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a
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reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado 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 Arlen Santiago, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIO Nº 9/2009

Da Comissão de Justiça, encaminhando o projeto de lei que se segue, resultante do

desmembramento da proposição encaminhada por meio da Mensagem nº 420/2009,

do Governador do Estado.

OFÍCIO Nº 10/2009

Da Comissão de Justiça, encaminhando o projeto de lei que se segue, resultante do

desmembramento da Mensagem nº 420/2009, do Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.959/2009

Altera a Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - 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 ou evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico

ou outros valores que digam respeito às tradições históricas e culturais do Estado.”.

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

Sala das Reuniões, 5 de novembro de 2009.

Aécio Neves, Governador do Estado.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.960/2009

Dá denominação aos prédios públicos e ao auditório da Cidade Administrativa

Presidente Tancredo de Almeida Neves, localizada no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Palácio Tiradentes o prédio destinado à sede do Poder

Executivo 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 da 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;

II - Gerais, o Prédio II, localizado a 300 metros da Rodovia MG-10.

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

Sala das Reuniões, 5 de novembro de 2009.

Aécio Neves, Governador do Estado.

- 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.

OFÍCIO

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, encaminhando sugestões de

alterações relativamente ao 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 do Poder Executivo, no âmbito dos programas

sociais que especifica. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.876/2009.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos
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oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.961/2009

Declara de utilidade pública a Associação das Comunidades Rurais de Salto da

Divisa - Acrusald -, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação das Comunidades Rurais

de Salto da Divisa - Acrusald -, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 5 de novembro 2009.

Carlos Gomes

Justificação: O trabalho realizado pela Associação das Comunidades Rurais de

Salto da Divisa consiste em atividades relacionadas com o apoio ao pequeno

produtor rural, principalmente na integração de seus associados ao mercado de

trabalho.

O trabalho realizado pela entidade é de suma importância para a população do

Baixo Jequitinhonha pois atende às demandas de uma das regiões mais carentes do

Estado. É uma entidade com personalidade jurídica de direito privado, sem fins

lucrativos e com prazo indeterminado de duração. Tem por objetivo principal trabalhar

no combate à fome e à pobreza da região, incentivando o pequeno produtor rural.

Conforme documentação anexa ao processo, comprova-se que os membros de sua

diretoria são pessoas reconhecidamente idôneas e que não recebem nenhum tipo de

remuneração pelo exercício de suas funções.

A concessão do título declaratório de utilidade pública é de extrema importância

para a instituição, pois somente com essa documentação poderá firmar parcerias com

órgãos estaduais, viabilizando sua finalidade, principalmente a ampliação do

atendimento aos associados e à comunidade em geral.

Pelo exposto, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N° 3.962/2009

Dispõe sobre a isenção do pagamento da taxa de pedágio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam isentos do pagamento de tarifas, nas praças de pedágio instaladas

em vias públicas estaduais ou federais, os veículos emplacados no respectivo

Município onde estejam instaladas as praças de cobrança de pedágio.

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

Sala das Reuniões, 5 de novembro de 2009.

Delvito Alves

Justificação: O projeto de lei em epígrafe não objetiva discutir a legitimidade da

cobrança do pedágio, pois é consabido que a Constituição Federal, em seu art. 150,

V, viabiliza-o como forma de contraprestação pelos serviços prestados em

decorrência da conservação da via pública. E é certo que a essência do contrato

administrativo de concessão deve refletir o direito ao equilíbrio econômico e financeiro

do contrato.

O valor das tarifas, no entanto, não pode jamais inviabilizar os direitos e garantias

fundamentais dos verdadeiros destinatários das atividades administrativas, que são

os cidadãos.

Dessa feita, impingir a moradores de zona rural de pequenos Municípios ou ainda

dividir áreas de intensa densidade populacional acarreta repercussões financeiras e,

consequentemente, onera de forma desproporcional aqueles que habitam a

localidade e se veem obrigados a atravessar percursos de poucos quilômetros de

extensão para, por exemplo, levar os filhos à escola, ir ao hospital mais próximo ou

até mesmo chegar ao centro de sua cidade.

Para fins de elucidação, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em recente

decisão, assim se manifestou:

“Direito Administrativo. Pedido de isenção do pagamento de tarifa cobrada por

concessionária exploradora de rodovia federal formulado por morador de município

cortado pela praça do pedágio. Relação jurídica de consumo, que justifica a

intervenção do judiciário, ante a onerosidade excessiva. Ainda que o critério para a

fixação do preço da tarifa não tenha sido a distância a ser percorrida pelo usuário,
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não se pode deixar de reconhecer que a cobrança do valor integral do pedágio para

aqueles que se veem obrigados a percorrer diariamente distância ínfima importa em

manifesta onerosidade e desproporcionalidade que deve ser afastada pelo judiciário,

mitigando-se, com isso, os dogmas da separação de poderes e da autonomia de

vontades. Deve-se ter em mente que o valor da tarifa deve corresponder à efetiva

contraprestação pelos serviços prestados, razão pela qual não se sustenta a

cobrança da forma como realizada pela concessionária, que deve arcar com as

consequências advindas da instalação de posto de cobrança em área com grande

densidade populacional. Além disso, o argumento de que existe via alternativa no

local somente seria válido se a mesma oferecesse perfeitas condições de uso e

segurança ao usuário, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes

jurisprudenciais. Recurso conhecido e provido”. (Apelação Cível nº 2009.001.05607,

Rel. Des. Luisa Cristina Bottrel Souza, j. em 11/3/2009.)

A cobrança de tarifa em relação a moradores do Município onde estejam as praças

de pedágio se mostra desproporcional e onerosa, violando, por certo, diretrizes

básicas das relações jurídicas de consumo (art. 51, IV). Em assim sendo, objetiva a

presente proposição equacionar as desigualdades, extinguindo a tarifa para os

moradores de Municípios onde esteja localizada a praça de pedágio.

Por último, oportuno destacar que, no Estado do Paraná, foi apresentado projeto

idêntico, que restou transformado na Lei 15.607, de 15/8/2007, beneficiando

moradores de 27 Municípios.

Diante da relevância do tema, solicito o apoio dos demais pares à aprovação da

matéria em análise.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 3.963/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Candeias 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 Candeias o

imóvel de propriedade do Estado constituído de um terreno com 35,00m (trinta e
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cinco metros) de frente, 67,50m (sessenta e sete metros e cinquenta centímetros) de

fundo e, 2.362,00m² (dois mil trezentos e sessenta e dois metros quadrados) de área,

confrontando pela frente com a Rua Ana Barreto, numa extensão de 35,00m (trinta e

cinco metros); por um lado, com a Rua Israel Pinheiro, numa extensão de 67,50m

(sessenta e sete metros e cinquenta centímetros); pelos fundos, com o restante da

quadra 50, numa extensão de cerca de 37,00m (trinta e sete metros); e, por outro

lado, com a Praça Marechal Deodoro, numa extensão de 67,50m (sessenta e sete

metros e cinquenta centímetros), registrado sob o nº 1.608, a fls. 281 do Livro 3A, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Candeias.

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

construção da sede de departamentos dos serviços públicos da Prefeitura Municipal

de Candeias.

Art. 2º - O imóvel de que trata o art. 1º reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados a partir da data da publicação desta lei, 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, 5 de novembro de 2009.

Domingos Sávio

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo autorizar o Estado a doar ao

Município de Candeias imóvel de sua propriedade, no qual se pretende construir a

sede de departamentos dos serviços públicos da Prefeitura Municipal, o que

propiciará a esta economia na despesa com aluguéis.

Em face do grande alcance social deste projeto, esperamos contar com o apoio dos

nobres pares desta Casa para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 3.964/2009

Declara de utilidade pública o Núcleo de Assistência Social e Pedagógica Contato,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo de Assistência Social e
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Pedagógica Contato, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 5 de novembro de 2009.

Doutor Viana

Justificação: O Núcleo de Assistência Social e Pedagógica Contato, com sede na

Rua Antônio Paulino de Castro, 34, no Bairro Jaraguá, em Belo Horizonte, é uma

entidade sem fins lucrativos e não econômicos, de caráter filantrópico e social. Tem

por finalidade contribuir para minimizar os efeitos da exclusão social, oferecendo a

trabalhadores ou não e alunos da comunidade capacitação de qualidade, ampliando o

acesso ao ensino público, técnico e superior, e construir uma metodologia de ensino

voltada ao coletivo, entre outras finalidades.

Tem como objetivos a atuação nas áreas de defesa e promoção dos direitos de

organização, bem como o desenvolvimento, a implantação e o acompanhamento de

programas que tenham como finalidade a dedicação às obras de promoção humana,

promoção social, cultural e educacional e de incentivo à prática de esportes, entre

outros.

- 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 3.965/2009

Declara de utilidade pública a Associação Vila Maria Esporte Clube.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Vila Maria Esporte Clube,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 5 de novembro de 2009.

Doutor Viana

Justificação: A Associação Vila Maria Esporte Clube, com sede na Avenida dos

Sociais, 45, no Bairro Jardim Vitória, no Município de Belo Horizonte, é uma

sociedade civil e sem fins lucrativos.

Essa entidade tem por finalidade proporcionar a difusão de atividades sociais,
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cívicas, culturais e desportivas, principalmente o esporte.

Ela foi fundada em 10/2/2008 e cumpre todos os requisitos exigidos por lei, pelo

que faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

- 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 3.966/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Santa Efigênia -

Acobase -, 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

Santa Efigênia - Acobase -, com sede no Município de Governador Valadares.

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

Sala das Reuniões, 5 de novembro de 2009.

Jayro Lessa

Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Santa Efigênia - Acobase -, com

sede no Município de Governador Valadares, é sociedade civil sem fins lucrativos, de

cunho assitencial, que desenvolve ações sociais destinadas à comunidade, visando

contribuir para a melhoria de sua qualidade de vida.

Assim, como disposto em seu estatuto social, a Acobase promove e defende os

direitos dos moradores do Bairro, luta por benfeitorias junto aos governos municipal,

estadual e federal, bem como realiza atividades esportivas, recreativas e culturais,

prestando, assim, serviços de reconhecido interesse público.

Ademais, em pleno e regular funcionamento desde 30/10/84, a referida entidade

atende todos os requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de

utilidade pública.

Por estas razões, conto com o apoio dos nobres pares 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.
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PROJETO DE LEI Nº 3.967/2009

Declara de utilidade pública a Associação Mineira de Apoio ao Adolescente de

Iturama - Amaai -, com sede no Município de Iturama.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Mineira de Apoio ao

Adolescente de Iturama - Amaai -, com sede no Município de Iturama.

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

Sala das Reuniões, 5 de novembro de 2009.

Zé Maia

Justificação: A Associação Mineira de Apoio ao Adolescente de Iturama - Amaai -,

fundada no Município de Iturama, no ano 2006, é uma entidade sem fins lucrativos

que tem duração por tempo indeterminado. Ela se compromete a trabalhar

desinteressadamente em favor dos seus associados e da coletividade em geral.

Em vista disso, na área da educação, busca criar cursos de qualificação profissional

para inserção no mercado de trabalho da população jovem e das pessoas maduras

que perderam o emprego e têm dificuldades em voltar ao mercado de trabalho.

Implementa várias medidas para melhorar a saúde e para criar espaços onde

crianças e adolescentes possam praticar esportes e atividades de lazer.

A fim de realizar o seu trabalho, a instituição se organiza em outras unidades de

prestação de serviços.

Por lutar em favor dos menos favorecidos e por buscar uma vida melhor para os

moradores de Iturama, a entidade torna-se merecedora do título de utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.968/2009

Dá denominação a rodovia que liga o Município de Santa Rita do Itueto ao

entrocamento da BR-259, no Município de Itueta.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Francisco Ton a rodovia que liga o Município de Santa

Rita do Itueto ao entroncamento da BR-259, no Município de Itueta.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de novembro de 2009.

José Henrique

Justificação: Nada mais justo que denominar os próprios públicos estaduais com o

nome de personalidades que fizeram parte, de algum modo, da história de uma

determinada comunidade. Esse é o caso de Francisco Ton, que dedicou sua vida ao

engrandecimento do Município de Santa Rita do Itueto, onde teve uma presença

marcante para o desenvolvimento do Município, investindo na agricultura, na

pecuária, tornando-se um grande empregador e produtor de café.

Dessa maneira, este projeto de lei tem o objetivo de prestar uma justa homenagem

a essa honrada pessoa, Francisco Ton, pelo seu exemplo de vida, honestidade e

seriedade.

Diante do exposto, espero contar com os nobres pares para 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 3.969/2009

Dispõe sobre o desenvolvimento de política “antibullying” por instituições de ensino

e de educação infantil, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As instituições de ensino e de educação infantil, públicas ou privadas, com

ou sem fins lucrativos, desenvolverão política “antibullying”, nos termos desta lei.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, considera-se “bullying” qualquer prática de

violência física ou psicológica, intencional e repetitiva, entre pares, que ocorra sem

motivação evidente, praticada por um indivíduo ou grupo de indivíduos, contra uma

ou mais pessoas, com o objetivo de intimidar, agredir fisicamente, isolar, humilhar, ou

ambos, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder

entre as partes envolvidas.

§ 1º - Constituem práticas de “bullying”, sempre que repetidas:

I - ameaças e agressões físicas como bater, socar, chutar, agarrar, empurrar;
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II - submissão do outro, pela força, à condição humilhante;

III - furto, roubo, vandalismo e destruição proposital de bens alheios;

IV - extorsão e obtenção forçada de favores sexuais;

V - insultos ou atribuição de apelidos vergonhosos ou humilhantes;

VI - comentários racistas, homofóbicos ou intolerantes quanto às diferenças

econômico-sociais, físicas, culturais, políticas, morais, religiosas, entre outras;

VII - exclusão ou isolamento proposital do outro, pela fofoca e disseminação de

boatos ou de informações que deponham contra a honra e a boa imagem das

pessoas; e

VIII - envio de mensagens, fotos ou vídeos por meio de computador, celular ou

assemelhado, bem como sua postagem em “blogs” ou “sites”, cujo conteúdo resulte

em sofrimento psicológico a outrem.

§ 2º - O descrito no inciso VIII do § 1º deste artigo também é conhecido como

“cyberbullying”.

Art. 3º - No âmbito de cada instituição a que se refere esta lei, a política

“antibullying” terá como objetivos:

I - reduzir a prática de violência dentro e fora das instituições de que trata esta lei e

melhorar o desempenho escolar;

II - promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito aos demais;

III - disseminar conhecimento sobre o fenômeno “bullying” nos meio de

comunicação e nas instituições de que trata esta lei, entre os responsáveis legais

pelas crianças e adolescentes nela matriculados;

IV - identificar concretamente, em cada instituição de que trata esta lei, a incidência

e a natureza das práticas de “bullying”;

V - desenvolver planos locais para a prevenção e o combate às práticas de

“bullying” nas instituições de que trata esta lei;

VI - capacitar os docentes e as equipes pedagógicas para o diagnóstico do

“bullying” e para o desenvolvimento de abordagens específicas de caráter preventivo;

VII - orientar as vítimas de “bullying” e seus familiares, oferecendo-lhes os

necessários apoios técnico e psicológico, de modo a garantir a recuperação da auto-

estima das vítimas e a minimização dos eventuais prejuízos em seu desenvolvimento
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escolar;

VIII - orientar os agressores e seus familiares, a partir de levantamentos

específicos, caso a caso, sobre os valores, as condições e as experiências prévias -

dentro e fora das instituições de que trata esta lei - correlacionadas à prática do

“bullying”, de modo a conscientizá-los a respeito das consequências de seus atos e a

garantir o compromisso dos agressores com um convívio respeitoso e solidário com

seus pares;

IX - evitar tanto quanto possível a punição dos agressores, privilegiando

mecanismos alternativos como, por exemplo, os “círculos restaurativos”, a fim de

promover sua efetiva responsabilização e mudança de comportamento;

X - envolver as famílias no processo de percepção, acompanhamento e formulação

de soluções concretas; e

XI - incluir no regimento a política “antibullying” adequada ao âmbito de cada

instituição.

Art. 4º - As instituições a que se refere esta lei manterão histórico próprio das

ocorrências de “bullying” em suas dependências, devidamente atualizado.

Parágrafo único - As ocorrências registradas deverão ser descritas em relatórios

detalhados, contendo as providências tomadas em cada caso e os resultados

alcançados, que deverão ser enviados periodicamente à Secretaria Municipal de

Educação.

Art. 5° - Para fins de incentivo à política "antibu llying", o Estado poderá contar com

o apoio da sociedade civil e especialistas no tema ou entidades, com:

I - a realização de seminários, palestras e debates;

II - a orientação aos pais, alunos e professores por meio de cartilhas;

III - o uso de evidências científicas disponíveis na literatura especializada e nas

experiências exitosas desenvolvidas em outros países.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de novembro de 2009.

Gustavo Valadares

Justificação: Sr. Presidente, tomo a liberdade de solicitar a Vossa Excelência que a

referida proposição seja submetida a exame dos demais colegas, considerando as
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justificativas apresentadas. Originado do idioma inglês, o termo “bullying” é de difícil

tradução e não dispõe de significado na língua portuguesa que demonstre claramente

o sentido exato do termo. A palavra “bullying” é originada da palavra “bully”, que

significa valentão, brigão, sendo utilizado para caracterizar a violência “comum” nas

interações entre pares, ocorrendo principalmente entre crianças e adolescentes na

atividade escolar. Essa violência consiste em agressões físicas ou psicológicas,

realizada de forma repetida, intencional e sem motivação, assemelhando-se com uma

espécie de tirania, na qual as vítimas normalmente são mais frágeis e menos

influentes que seus agressores, não caracterizando o “bullying” a briga eventual e

práticas isoladas de violência.

Conceitua-se: o termo “bullying” compreende todas as formas de atitudes

agressivas, intencionais e repetidas, que ocorrem sem motivação evidente, adotadas

por um ou mais estudantes contra outro(s), causando dor e angústia, e executadas

dentro de uma relação desigual de poder. Portanto, os atos repetidos entre iguais

(estudantes) e o desequilíbrio de poder são as características essenciais, que tornam

possível a intimidação da vítima.1

1 Disponível em: http://www.bullying.com.br/BConceituacao21.htm. Acesso em

8/9/2009.

Devido à proporção que a violência escolar alcançou, a maioria das escolas

europeias, americanas e canadenses já utilizam práticas “antibullying” na tentativa de

reduzir a evasão escolar. Tais nações, já cientes da gravidade do fenômeno e de sua

extensão, têm formulado políticas públicas específicas para prevenção desses

problemas, sendo fundamental também a aplicação em nossa sociedade dos

programas de abordagem contra o “bullying”.

Cumpre destacar que evasão escolar é um dos maiores problemas que nossa

sociedade deve enfrentar, sendo o “bullying” um dos motivos para esse abandono, já

que as vítimas costumam enfrentar problemas sérios na escola e, em virtude do

sofrimento a que estão expostos, acabam por se ausentarem com frequência das

aulas e, por fim, desistem dos estudos. Outras pesquisas demonstraram que o

desempenho escolar dos alunos têm ligação direta com a rejeição por parte de

professores e colegas. Tais pesquisas foram desenvolvidas pelo Sistema Nacional de
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Avaliação da Educação Básica - Saeb - e revelaram a influência da rejeição e da

amizade em sala de aula no desempenho dos estudantes.

No campo médico, especialistas demonstraram grande preocupação com as

consequências do “bullying”, chamando atenção para os quadros de enurese noturna,

alterações do sono, cefaléia, dor epigástrica, desmaios, vômitos, dores em

extremidades, paralisias, hiperventilação, queixas visuais, síndrome do intestino

irritável, anorexia, bulimia, isolamento, tentativas de suicídio, irritabilidade,

agressividade, ansiedade, perda de memória, histeria, depressão, pânico, relatos de

medo, resistência em ir à escola, insegurança por estar na escola, mau rendimento

escolar e atos deliberados de autoagressão.

A criminologia moderna identifica a prática de “bullying” também como fator de risco

importante para comportamentos antissociais e delinquentes. Os agressores têm

maior tendência ao uso de drogas e ao abuso do álcool, à evasão e ao engajamento

em comportamentos criminais. Muitos estudos já encontraram evidências de que os

autores de “bullying” tendem a diversificar a forma agressiva como usam seu poder

para as práticas de constrangimento e agressão sexual.

Apoiado na Carta Magna brasileira, é que proponho este projeto, a fim de assegurar

mais proteção à criança e ao adolescente, como preconiza o art. 227 da Constituição

Federal, criando políticas de atendimento e ação governamentais eficazes para

proteção dos jovens. Reforçamos o entendimento com os dispositivos do Estatuto da

Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069, de 1990 - art. 86 - A política de atendimento

dos direitos da criança e do adolescente far-se-á por meio de um conjunto articulado

de ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios.

Art. 87 - São linhas de ação da política de atendimento:

I - políticas sociais básicas;

II - políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles

que deles necessitem;

III - serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às

vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;

IV - serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e
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adolescentes desaparecidos;

V - proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do

adolescente.

Assim, com efeitos tão devastadores, o “bullying” deve ser erradicado ou, ao

menos, controlado nas escolas de nossa comunidade. Para tanto, propomos este

projeto específico a fim de estimular o poder público na criação de uma política de

prevenção contra o “bullying”, coibindo, assim, a violência, a intolerância e o

preconceito, além de acabar com o sofrimento e a humilhação descabida e reduzindo

significativamente a evasão escolar.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.970/2009

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 Sebastião

Rodrigues Paixão, situada no local denominado Fazenda Água Boa, no Município de

Rio Pardo de Minas, com a área de 156,8933ha.

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

Sala das Reuniões, 5 de novembro 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.

REQUERIMENTOS

Nº 4.949/2009, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de

Montes Claros - ACI - pelos 60 anos de sua fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 4.950/2009, do Deputado Fábio Avelar, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da Copasa-MG pedido de providências para alterar de metros cúbicos
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para litros a unidade de medida utilizada para informação na conta d'água, ao

usuário, da água consumida. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 4.951/2009, do Deputado Gil Pereira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os ex - alunos do Ginásio São João, em Januária, pela

comemoração do centenário de nascimento do Monsenhor João Florisval Mont'Alvão,

fundador desse educandário. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.952/2009, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão pedido de cópia do

contrato de doação celebrado entre o Estado e a União, decorrente da Lei nº 13.184,

de 1999, que autoriza o Poder Executivo a doar imóveis à União. (- À Mesa da

Assembleia.)

Nº 4.953/2009, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Estado de Fazenda pedido de providências para que

seja garantida a extensão do regime de substituição tributária do ICMS incidente

sobre as operações com carnes e outros produtos comestíveis resultantes do abate

de bovino, bufalino e suíno no Estado.

Nº 4.954/2009, da Comissão de Turismo, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério do Turismo pedido de providências para vincular, no âmbito dos repasses

efetuados por meio de convênios com particulares, a obrigatoriedade de veiculação

de cartazes, “folders” ou outra forma de comunicação para combater o turismo

sexual.

Nº 4.955/2009, da Comissão de Saúde, em que solicita seja encaminhada ao

Deputado Carlos Mosconi manifestação de aplauso pela homenagem que receberá

do Ministério da Saúde, que lhe concederá a Medalha de Mérito Oswaldo Cruz, na

categoria Ouro, pelos relevantes serviços prestados à saúde pública brasileira.

Nº 4.956/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Jayme Silvestre Corrêa Camargo pelo recebimento do

título de cidadão honorário de Belo Horizonte concedido pela Câmara Municipal. (- À

Comissão de Administração Pública.)

Da Deputada Ana Maria Resende e dos Deputados Arlen Santiago, Carlos Pimenta,

Gil Pereira e Paulo Guedes em que solicitam seja encaminhado ao Ministro do Meio
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Ambiente e à Ministra da Casa Civil pedido de agendamento de reunião com os

Deputados da Bancada do Norte de Minas, para tratar sobre 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. (- À Mesa da

Assembleia.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento da Deputada Ana Maria Resende e

dos Deputados Arlen Santiago, Carlos Pimenta, Gil Pereira e Paulo Guedes.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Minas e

Energia, de Assuntos Municipais, do Trabalho e de Transporte.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Tenente Lúcio.

O Deputado Tenente Lúcio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, boa-tarde. Venho a

esta tribuna pronunciar-me sobre o Dia do Aposentado, que será comemorado no dia

8 de novembro, no próximo domingo. A definição, no dicionário, da palavra

“aposentado” quer dizer aquele que obteve aposentadoria, que deixou de trabalhar

por falta de saúde ou por ter atingido um limite de idade, o que não é mais utilizado.

Isso é o que está no dicionário.

A escritora Magdalena Léa, em seu livro “Quem tem Medo de Envelhecer”, define o

aposentado como um adulto comum, normal, que ganha a vida profissionalmente e

vê-se subitamente inválido pela sociedade, que o condena, da noite para o dia, à

inação, à inatividade e ao tédio, afastando-o do trabalho para convertê-lo em um

parasita dos cofres públicos, da família ou da economia previdenciária ou

assistencial.

Infelizmente, é assim que aquele que trabalhou durante a vida inteira e ajudou a

erguer o País é visto pela sociedade. Essa data é mais voltada à reflexão. O dia 8 de

novembro é o dia daqueles que muito já fizeram, trabalharam e pouco receberam em

troca. Pouco não só no tocante ao dinheiro, mas também em relação à consideração,

ao respeito e à admiração.

O aposentado não quer migalhas nem piedade do povo e, principalmente, dos

governantes. Ele quer ser tratado com dignidade e respeito e receber o que lhe é
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devido por ter contribuído, a vida inteira, para o crescimento do País. As pessoas

querem o direito a uma vida digna, quando se aposentarem, para, finalmente,

poderem descansar depois de tantos anos de labuta. Mas, o que se vê, é o

aposentado tendo de continuar trabalhando, muitas vezes, sem ser devidamente

reconhecido em sua profissão; tendo que se sujeitar a subempregos para poder

completar seus rendimentos e pagar os seus remédios e a sua alimentação.

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, devemos cerrar fileiras com os aposentados do

País, junto às bancadas federais da Câmara e do Senado, para conseguirmos o fim

do cálculo do fator previdenciário, que é uma vergonha nacional, para que os

aposentados possam receber uma contribuição justa, igualando-se a base de cálculo

ao salário mínimo vigente no País. Temos orgulho daqueles que construíram o País.

Que eles também possam se orgulhar de nós, quando os defendemos! Fica aqui o

meu cumprimento, a minha admiração e o meu respeito a todos os aposentados do

País.

Sr. Presidente, fiquei muito triste, por acompanhar, até tarde da noite, a imprensa

nacional. Mais uma vez queríamos, com o projeto, não beneficiar os nossos

aposentados, mas praticar um ato de justiça para com os trabalhadores aposentados

do País. O fato é que eles foram enganados, e o projeto renegado a segundo plano.

Uma vergonha para todos nós! Aposentados de todas as partes do Brasil dirigiram-se

a Brasília, gastando o que não têm, ou seja, o pouco dinheiro, que é sagrado, enfim,

os ínfimos recursos.

Aprendi com minha avó, com minha mãe, com meus pais, que falar bem e canja de

galinha não fazem mal a ninguém. Um homem que quer ser candidato a Vice-

Presidente da República, na chapa de uma mulher, que é a indicada por ele, sem

dúvida uma chapa forte, será que terá a consciência tranquila de encarar, durante

toda a sua campanha e perante todas as grandes cidades e Capitais do Brasil, os

aposentados? Será que os aposentados não têm o direito de ser reconhecidos como

os verdadeiros construtores de nosso país? Digo isso porque, hoje, na prática, é o

que se vê.

Conversamos muito com vários aposentados, mas quero destacar um, em Belo

Horizonte, o Sr. Paulo Possi, que está sempre aqui, na porta da Assembleia, com
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mais dois ou três ou até mesmo com uma dezena de aposentados, segurando uma

faixa mostrando os nomes dos Deputados Federais que votaram contra o projeto dos

aposentados. Não quero citar nomes, mas a grande maioria desses Deputados chega

a enviar seus assessores - no caso dos mais medrosos -, para tentarem retirar seus

nomes, porque, agora, desejam votar a favor. Eles fazem isso, porque sabem que

esse projeto entrará na pauta, mas não será votado. Esses Deputados sabem que

isso vai acontecer. Chegou a hora de não termos de fazer troca.

As emendas parlamentares sairão, mas esse projeto não pode ser votado. Meus

amigos, companheiros Deputados, público aqui presente, não é hora de fazer essa

troca. É hora de unir os Deputados e dizer que só votaremos os projetos da Nação se

realmente reconhecermos os valores de quem realmente construiu este país.

Sabemos que o tempo de hoje é muito mais diferenciado do que os de antes.

Antigamente o pai era o esteio da família, a mãe o era “do lar”. O pai trabalhava e

dava conta, com dificuldade, de sustentar o lar. Hoje está totalmente diferente: a

mulher precisa trabalhar, os filhos crescem e precisam estudar e trabalhar. Mesmo

que os pais não tenham tido estudo suficiente, eles fazem questão de dá-lo aos filhos.

Na atual conjuntura do País, grande parte dos nossos jovens estão sucumbindo ao

mundo das drogas. E o que está ocorrendo na prática? Os casais estão se

separando, os filhos estão indo morar com os avós, que não dão conta de sustentar

nem de ajudar no sustento da família. Esses homens e mulheres são dignos e

merecem todo o nosso carinho e respeito.

Quero abrir um parêntese para falar da minha cidade, Uberlândia, onde

verdadeiramente o idoso é bem assistido, onde o idoso é realmente um exemplo.

Quero cumprimentar o Sr. Odelmo Leão, Prefeito de Uberlândia, e a Sra. Iracema

Marques, Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho. Na cidade existem

quatro Ceais. O que é um Ceai? É um lugar que recebe os idosos. Hoje são mais de

10 mil idosos assistidos. Lá eles têm um projeto de terapia ocupacional: praticam

qualquer tipo de lazer ou profissão, há hidroginástica, com piscinas aquecidas. Dos

quatro Ceais, três têm piscina aquecida. Já está em licitação projeto para

aquecimento da piscina do outro também. Há também a Casa-Dia, para onde a

família do idoso que não tem como ficar sozinho o leva às 7 horas e o apanha às 17
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horas, para que ele fique, durante todo o dia, em companhia de outros idosos. Ali

mede-se sua pressão, ele faz recreação, hidroginástica, faz consulta médica, tem o

seu jogo para brincar - xadrez, baralho, dama, dominó - e muitas outras coisas. Há o

Condomínio do Idoso, que possui 24 chalés em uma área enorme no Bairro Guarani,

onde o idoso mora e é tratado muito bem. Em cada chalé ficam dois idosos. Lá eles

têm acessibilidade, são tratados com carinho e com respeito. É disso que

precisamos.

Como Uberlândia, que é uma cidade do Triângulo, está dando o exemplo,

gostaríamos de fazer um pedido ao Presidente Lula. Já foi dito pelo Presidente dos

Estados Unidos que o Lula é “o cara”. Não estou querendo falar mal do Presidente,

meu partido até faz parte da sua base. Temos Carlos Luppi, Ministro do Trabalho e

Emprego, que por sinal está fazendo um trabalho maravilhoso. Estivemos

conversando com o Sr. Paulo Bossi, e ele me disse que, quando se aposentou,

recebia quase 10 salários mínimos. Entretanto, hoje ele recebe menos do que quatro

salários mínimos e, daqui aproximadamente a cinco, seis anos, estará recebendo um

salário mínimo se a política do governo continuar da forma que está.

Faço aqui um apelo em nome de todos os aposentados de Minas Gerais, em nome

de todos os nossos queridos construtores do País, para que o Presidente Lula se

sensibilize, para que ele dê ordem ao Congresso dizendo: “Vote com sua

consciência”. Não precisa interferir, é só deixar com a consciência de cada Deputado,

porque tenho a certeza de que nenhum Deputado deste país gostaria de votar contra

os aposentados.

Lá em Uberlândia existe a Atapu, que é a associação dos aposentados, sob

Presidência do Sr. Olímpio. Essa associação faz um trabalho extraordinário. Há

também um clube às margens do Rio Garabinha - moro ali bem próximo, é meu

vizinho -, que também faz um trabalho extraordinário.

Sr. Olímpio, os nossos cumprimentos. Quero cumprimentar os nossos Vereadores

de Uberlândia, que fazem um trabalho digno: Jerônima Carlesso, que já fez mais de

20 mil aposentadorias, ajudando os idosos. Do meu partido, quero cumprimentar os

Vereadores William Alvorada, Murilo, Doca Mastroiano, o Doquinha; Adriano Zago e

Márcio Nobre, que, juntos, fazem um trabalho em prol dos idosos. Em Monte Alegre,
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o Andinho, com sua turma; o Prefeito Último Bittencourt, apesar de termos sido

adversários, somos companheiros de trabalho. Os Vereadores de Monte Alegre:

Derly, Nenzinho, Mara e Teresinha, que fazem um trabalho digno na cidade.

Peço a todos os Deputados que se sensibilizem para votar esse projeto.

Sr. Presidente, para encerrar, desejo mudar de assunto e agradecer ao Governador

Aécio Neves. Estive com ele, no Palácio das Mangabeiras, sua residência oficial, na

semana passada. Pedi-lhe apoio político para que Uberlândia seja uma das subsedes

da Copa do Mundo de 2014. Conversei também com o Presidente da CBF, Ricardo

Teixeira, e com o Vice-Governador, Anastasia. O Governador Aécio me deu sua

palavra, chamou o Secretário Danilo de Castro e lhe disse: “Quero dar o apoio moral

e político ao meu Deputado, Tenente Lúcio, para que uma seleção possa ir para

Uberlândia”. Não importa de qual continente, africano, americano, europeu ou

asiático. Queremos uma seleção no Estádio João Havelange, em Uberlândia, um dos

maiores e melhores estádios do Brasil. Temos rede hoteleira, aeroportos e mais de 5

mil leitos de hotéis. Na Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo,

da qual sou Presidente, já aprovei esse requerimento. Estamos empenhados e

contamos com o apoio dos nossos Deputados Federais, como Gilmar Machado, João

Bittar e Elismar. Estamos pedindo o apoio de todos, para tornar nossa querida

Uberlândia uma das subsedes. Não vou me cansar de permanecer com essa idéia

firme, e, se Deus quiser, vamos conseguir. Peço as bênçãos de Deus, que é o mais

importante, para que consigamos um lugar para os nossos aposentados e a subsede

de Uberlândia para a Copa do Mundo de 2014. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, público que nos assiste das galerias. Gostaria de trazer a esta tribuna um

assunto que foi discutido na Comissão de Fiscalização Financeira hoje, que nos

ocupou das 9h30min até as 13 horas: a discussão do Projeto de Lei Complementar nº

53. O projeto foi enviado pelo Governador e altera algumas regras de promoção na

Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar e trata da incorporação do adicional de

desempenho para os integrantes dessas duas corporações.
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Quero manifestar nossa alegria com alguns avanços que obtivemos no projeto.

Apresentaram-se emendas na Comissão de Justiça, com a contribuição do Deputado

Delvito Alves. Depois, o projeto passou pela Comissão de Administração Pública, cujo

relator, Deputado Délio Malheiros, acatou várias de nossas emendas.

Agradecemos publicamente ao Deputado Délio Malheiros a sensibilidade que teve

com as nossas emendas. Ao analisá-las, entendeu que eram pertinentes e coerentes.

Faço, Sr. Presidente, um agradecimento especial ao Deputado Délio Malheiros,

relator desse projeto. Ficam registrados os nossos agradecimentos, porque, na

qualidade de relator, ele não só acatou várias de nossas emendas como aperfeiçoou

o projeto. Julgo necessário fazer esse agradecimento publicamente.

O projeto hoje passou pela última comissão. Foi lido o parecer do Deputado

Lafayette de Andrada, que incluía algumas de nossas emendas, mas ainda era

preciso acatar outras, que o Deputado Délio Malheiros acatou na Comissão de

Administração Pública. Lamentamos profundamente que emendas aprovadas nas

Comissões de Administração Pública e de Justiça não tenham sido acatadas pelo

ilustre relator, que vem fazendo um bom trabalho, mas que, talvez por forças

contrárias, não conseguiu avançar um pouco mais.

Sr. Presidente, estive com o Governador do Estado na semana passada e fiz-lhe

um apelo para que nos ajudasse a aprovar emendas ao projeto de sua iniciativa,

logicamente por intermédio do Deputado de sua base. Esse mesmo apelo foi feito ao

Vice-Governador, Prof. Anastasia, para que ajudasse a serem acatadas as nossas

emendas, que tramitavam tranquilamente até a Comissão de Administração Pública.

Infelizmente, alguns pontos não avançaram. Durante essa audiência pública, com a

presença dos Deputados Juarez Távora, Antônio Júlio, Arlen Santiago, Weliton Prado

e Adelmo Carneiro Leão, acompanhamos atentamente o debate. De forma muito

serena e sábia, o Deputado Adelmo Carneiro Leão pediu vista do projeto.

Até para que todos os policiais e bombeiros militares de Minas que estão nos

assistindo saibam, o Deputado Zé Maia, Presidente da Comissão, conduziu de forma

brilhante a audiência, e foi marcada uma reunião para a próxima quarta-feira, quando

teremos um tempo maior, Deputado Adelmo Carneiro Leão, para nos debruçarmos

sobre o projeto. Naquele momento, fiz algumas exposições e reputo necessário voltar
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a esta tribuna para fazê-las novamente.

Infelizmente temos, por parte do Comando da PMMG, alguns pontos em que ele

não nos ajuda a avançar. Sei que o Comandante-Geral da Polícia Militar não ficou

satisfeito com as minhas palavras, com a clareza como as coloquei, porque fui

exatamente no cerne da questão. A emenda que prevíamos era relativa aos 25 dias

úteis de férias, igualando ao direito, Deputado Adelmo Carneiro Leão, de todos os

demais servidores públicos do Estado. Será que estávamos inovando de forma

absurda? Não. Pedimos que os policiais e Bombeiros militares também pudessem

gozar de 25 dias úteis, assim como todo o restante do funcionalismo. Esse é o ponto

com o qual o Comando não concorda.

O outro ponto é o da carga horária. Pasmem, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

fizemos um levantamento quanto ao Decreto nº 5.452, de 1º/5/43, que consolidou as

leis trabalhistas, a famosa CLT da era Vargas. Naquela época, Deputado Adelmo

Carneiro Leão, já se definia a carga horária do trabalhador brasileiro. Passadas duas

Constituições, no pós-governo Vargas, tivemos a Constituição de 1988, chamada

Constituição Cidadã, que, em seu art. 7º, especificamente no inciso XIII, fixou que a

duração do trabalho normal não seja superior a 8 horas diárias e a 44 horas

semanais. Isso na Constituição da República. O teto máximo são 44 horas semanais.

Para todos os servidores públicos do Estado, incluídos os da Polícia Civil, estão

fixadas as 40 horas na Lei Complementar nº 84, votada por nós nesta Casa em 2005.

No entanto, o Comando da Polícia Militar é contra a fixação da carga horária, sob o

argumento de que ficará difícil fazer escala de trabalho, Deputado Adelmo Carneiro

Leão. Pergunto: como se trata hoje da questão legal da carga horária na Polícia

Militar? Não obedecem à Constituição da República nem à CLT, porque o regime é

estatutário, e tratam esse assunto com uma resolução. Deputado Doutor Ronaldo,

uma resolução que fixa a carga horária mínima em 40 horas. V. Exa. me pergunta:

“Qual é a máxima, Deputado?”. Respondo que não existe. Sabe por quê? Porque é

mais fácil para o Comandante da Companhia do Batalhão de Sete Lagoas, do 4º

Batalhão de Uberaba escalar o policial pelo tempo que quiser. Não há carga horária

definida em lei. Trouxemos o assunto num momento adequado, Deputado Doutor

Ronaldo. Sabe por quê? Porque a proposta que estamos votando na Assembleia, ou
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seja, o Projeto de Lei Complementar nº 53 altera o Estatuto do Pessoal da Polícia

Militar - EPPM -, que engloba o Corpo de Bombeiros. Pasmem os senhores, esse

Estatuto é de 1969, ou seja, 40 anos atrás. Por isso, Deputado Adelmo Carneiro

Leão, o Comando da Polícia Militar está acostumado a tratar essas questões dessa

forma. O que vigorava em 1969? A ditadura. Nessa época estava em pleno vigor um

ato institucional do qual não nos esqueceremos jamais na nossa vida política,

Deputado Adelmo Carneiro Leão: o AI-5. As Casas Legislativas, o Congresso e o

Judiciário foram fechados e permaneceu o regime ditatorial. Portanto, esse Estatuto

precisa de mudança. No entanto, o Comando da Polícia Militar não quer mudá-lo, ou

seja, fixar as 40 horas semanais porque, Deputado Adelmo Carneiro Leão, terá

dificuldade para fazer escala de serviço. Além disso, não quer os 25 dias úteis. Agora

quem não os quer também é o Comando da Polícia Militar. Gostaria de repetir o que

eu disse na reunião. Ontem, às 14h30min, estive em audiência com o Prof.

Anastasia, Vice-Governador. Percebíamos com clareza que os obstáculos vinham do

Comando, pois este alegava dificuldades administrativas para operacionalizar. Já

imaginou, Deputado Doutor Ronaldo, se, em 1943, quando foi elaborado esse

decreto, Vargas perguntasse aos empresários e a todo aquele setor produtivo se

queriam a fixação da carga horária? Na verdade, não a fixaria de jeito algum, pois

ninguém queria ceder direitos ao trabalhador. A Polícia Militar ainda continua com

esse pensamento. Agora pasmem, Deputados: um dos fundamentos e princípios

norteadores que tratam da Constituição da República é a dignidade da pessoa

humana, que pressupõe um trabalho e uma sociedade justa e solidária, conforme

prevê a Constituição da República. Por que podem definir a carga horária para quase

a totalidade de todos os servidores públicos, aliás, do policial civil e militar, mas não

para os bombeiros? Porque querem explorar o policial. Deputado Adelmo Carneiro

Leão, o problema de efetivo não é do Soldado que está na ruas de Uberaba muito

menos do que está em Uberlândia ou Sete Lagoas, mas, sim, de governo. O policial

não pode pagar esse preço porque não pode definir essa carga horária. Agora é fácil.

Vamos defini-la em 40 horas mínimas. Pergunto: “Comandante, qual é a máxima?”.

Responde: “Não, não pode haver porque, senão, daqui a pouco, o Soldado olhará

para a carga horária e dirá que é só isso”.
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Tivemos o zelo, em nossa emenda, de propor a criação do banco de horas, porque

sabemos que a atividade policial não pode ser interrompida. Por exemplo, durante

uma rebelião na cadeia, o policial não pode olhar para o relógio e dizer: “Venceu meu

horário, por isso vou embora”. Esse direito não é dado a ele. E se há um assalto a

banco em andamento, um sequestro ou uma ocorrência de grande vulto, o policial

não pode largar a vítima esperando. Agora, que problema há em dizer que a carga

horária máxima é de 40 ou 44 horas semanais, e o excedente trabalhado, como num

flagrante ou numa diligência, será recompensado no mês subsequente, quando o

momento de calmaria acontecer? Porém eles não querem isso. Na verdade, é o

comando da Polícia Militar que não quer e cria obstáculos.

Tenho muito respeito pelo Cel. Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da

Polícia Militar, que, por sinal, foi meu contemporâneo. Na ocasião, ele era 1º-Tenente,

e eu era Sargento no Batalhão de Choque no final da década de 80 e no início da

década de 90. O Cel. Renato é um oficial sério, respeitado e comprometido com a

instituição, no entanto discordo dele. Mesmo ele não gostando do meu

posicionamento, devo discordar dele, porque, como Deputado, venho a esta Casa

com os votos daqueles que acreditaram que eu ocuparia esta tribuna, que iria ao

governo e conversaria com os meus colegas Deputados para mostrar irregularidades

como esta. Por isso, não posso, em nome dos meus eleitores e daqueles que em

mim confiaram, deixar de dizer a verdade, apenas a verdade.

Então, não é possível convivermos com um estatuto de 1969, quando estava em

pleno vigor o AI-5, sem que haja mudanças, simplesmente porque o comando da

Polícia Militar não quer, mesmo que sejam contrárias e mesmo que o estatuto não

tenha sintonia com a Constituição da República. Deputado Adelmo Carneiro Leão,

para V. Exa. ter uma ideia do que é ter essa resolução e esses memorandos da

polícia, em Betim, o Major Paulo, Comandante da 174ª Companhia, não aceita

sequer que o policial apresente um atestado médico. Ele recebe o atestado e faz o

Soldado, o Sargento ou o Cabo pagar com serviços os dias em que estiveram de

repouso por recomendação médica. Há seis meses já fizemos essa denúncia ao

comando, e novamente estamos denunciando.

Deputado Weliton Prado, concederei um aparte a V. Exa., apesar de o tempo ser
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muito curto para que eu possa discorrer sobre a matéria que trouxe nesta tarde.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Serei breve, Deputado. Apenas gostaria

de parabenizar V. Exa. e dizer que temos de fazer muitas modificações no Projeto de

Lei Complementar nº 53. Uma questão seria em relação ao Adicional de

Desempenho por Produtividade - ADE. Se for pago aos ativos, terá de sê-lo também

aos inativos, afinal, os policiais da reserva não deixam de ser policiais. Não podemos

permitir que os inativos não sejam abrangidos. O banco de horas e as férias também

são questões importantes. V. Exa. falou muito bem sobre o direito de todo trabalhador

a 25 dias.

Para finalizar, deixo a minha solidariedade aos Agentes Penitenciários, injustiçados

recentemente quando acessaram a folha de pagamento. Cortaram a metade de seus

salários, e a folha de pagamento fecha no dia três, ou seja, antes mesmo da greve, já

cortaram a metade do salário dos Agentes Penitenciários. Por isso, mais uma vez

conclamamos o governo a colocar a mão na consciência e não prejudicar tanto os

servidores, que são pais de família e estão numa insegurança muito grande.

Deputado Sargento Rodrigues, agradeço-lhe o aparte. Saiba que é fundamental

fazer as alterações no Projeto de Lei Complementar nº 53, que tem preocupado

principalmente os que estão na reserva.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço ao Deputado Weliton Prado. Antes de

passar a palavra ao próximo orador, Deputado Arlen Santiago, gostaria de dizer que

estaremos juntos em defesa dessa paridade: ativos e inativos. A Polícia Militar tem

um histórico de mais de 50 anos, e nunca houve quebra da paridade entre os salários

do ativo e do inativo. Por isso, cobraremos do governo. É bom que todos saibam,

inclusive o Comandante-Geral da Polícia Militar e o dos Bombeiros Militares, que

dignidade da pessoa humana também é algo que deve ser proporcionado ao policial

e ao Bombeiro militar. Isso é constitucional, é um princípio fundamental. Seus direitos

devem ser respeitados. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago.

O Deputado Arlen Santiago* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembleia, venho a esta tribuna para dizer que criamos em
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Minas Gerais, nesta Assembleia, duas frentes parlamentares: para apoiar o idoso e

para apoiar a pensionista e o aposentado. Ocorre que há uma quantidade de

maldades do governo federal contra os aposentados, os idosos e as pensionistas.

Não é só deste governo, é também do governo anterior, quando foi criado o perverso,

o maldito fator previdenciário, que faz com que a pessoa que contribuiu durante 35

anos para a própria aposentadoria perca até 40% do seu direito. Teoricamente, quem

paga a aposentadoria sobre 10 salários mínimos se aposentaria com R$4.650,00. A

aposentadoria máxima fica em torno de R$3.000,00. Então, o valor cai.

Se se começar a trabalhar mais cedo ou se se for mulher, a perseguição do

governo federal é maior ainda. Acaba-se perdendo mais 40%. Então quem poderia

aposentar-se - pagou para isso - com R$4.650,00, acaba aposentando-se com mil e

poucos reais. Essa é uma maldade muito grande, e temos de lutar contra isso, porque

o governo federal não deixa acabar com o fator previdenciário. O Deputado Pepe

Vargas, do PT, relator de emenda aprovada no Senado por unanimidade para acabar

com o fator previdenciário, está criando fórmulas e mais fórmulas, e obedece aos

seus patrões do Palácio do Planalto, que fazem com que isso não seja votado. Estão

querendo substituí-lo pelo Fator 85/95 e dizem que assim vai melhorar um pouco.

Não vai melhorar. Vai paliar. O dinheiro é do povo, que paga; é do aposentado, que,

desde que começa a trabalhar, recolhe à Previdência. Chegam lá e tomam o dinheiro

da Previdência. O governo federal está tomando 20% do dinheiro da Previdência com

a desvinculação de receita, está tomando dinheiro da Previdência para fazer de tudo.

É isso que está acontecendo.

Ontem, meus amigos, chegou um projeto que teria de ser votado na Câmara

Federal. Os aposentados trabalham, a frente parlamentar de apoio aos aposentados

também, assim como o Robson, aqui em Minas Gerais. Milhões de aposentados do

País, milhões de aposentados de Minas Gerais pagaram suas aposentadorias sobre

três, quatro, cinco salários mínimos. Não venham me falar que alguém que paga

aposentadoria sobre três salários mínimos é marajá, é milionário. Não. Ele quer

aposentar-se com mil e poucos reais, ou, se pagar sobre cinco salários mínimos, com

R$2.000,00. Então o Deputado Vaccarezza, de São Paulo, Líder do PT, diz o

seguinte: “Se acoplarmos as aposentadorias de um salário mínimo às demais, os
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governos seguintes...”. Não é o deles. Neste país nunca houve uma perseguição tão

grande contra os aposentados. “Os governos seguintes não vão conseguir manter a

política do Presidente Lula”. Qual política? A política de perseguir aposentados? De

perseguir pensionistas? De manter esse maldito fator previdenciário, esse perverso

fator previdenciário, que se criticou tanto?

Quando era o outro Presidente que criou isso - foi uma grande maldade do

Presidente anterior -, todo o mundo era contra. Agora não. Agora há uma parte

grande de apoio ao Presidente Lula mantendo o fator previdenciário e não deixando

indexar as aposentadorias ao salário mínimo.

O Vaccarezza diz que, se o projeto for votado, será um canto de sereia. Os

aposentados pensam que estão ganhando, ganham no primeiro ano e começam a

perder a partir do ano seguinte. Deputado Vaccarezza, companheiros, o que a turma

do governo federal quer é que percam até no primeiro ano. No segundo ano, iremos

avaliar. Esse projeto tem de entrar em pauta, os aposentados estão em Brasília

trabalhando. Conclamo todos os aposentados de Minas Gerais a derrubar o fator

previdenciário, a atrelar o índice de reajuste do salário mínimo às outras

aposentadorias.

Eu estava conversando com o Diretor da Rádio Itatiaia há poucos dias, e ele me

disse que pagou sobre 20 salários, o que era permitido na época, mas depois uma lei

estabeleceu que, mesmo pagando sobre esse valor, só poderia aposentar-se com 10

salários. Em 12 anos de aposentadoria, ele está recebendo menos de três salários. É

isso o que a turma do Presidente Lula pregava quando estava na Oposição? Não, de

maneira alguma. Tanto é assim, que o Senador Paulo Paim, do PT, insiste nesses

termos, enquanto a maioria não concorda.

Sugiro a todos vocês que enviem um telegrama, um fax ou um “e-mail” a todos os

Deputados Federais pedindo que não tratem mal os nossos aposentados. Quero

dizer ainda que o PTB, partido que criou a CLT, a Carteira de Trabalho, o salário

mínimo, o direito da mulher de votar, o 13º salário, fechou a questão: quem não votar

a favor de todas as medidas em prol dos aposentados será expulso do partido. Não

pode haver um lado a favor, para fazer a conversa, e outro lado contrário. Temos de

pressionar e solicitar ao Presidente Michel Temer que coloque o projeto da paridade
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em pauta, porque não podemos aceitar essa situação, ver manchetes como a

publicada hoje no jornal “Hoje em Dia”: “Governo federal barra aumento para

aposentados”. Sabem o que é esse aumento? Um direito, pois as pessoas pagaram

sobre tantos salários mínimos. Por exemplo, quem pagou para se aposentar com dois

salários, com o tempo receberá um salário.

As regras são absurdas, imorais, contrárias aos idosos, aos aposentados, aos

pensionistas. Não podemos aceitar isso. Fica aqui o nosso repúdio. Pedimos a cada

um que nos assiste pela TV Assembleia que comente esse assunto, porque o

problema não é apenas de quem já se aposentou. Todos nós o enfrentaremos no

futuro. De fato, devemos reagir democraticamente e pressionar o Congresso, para ter

o nosso direito garantido, aquilo que pagamos a vida inteira e depois é tomado pelo

governo federal. O aposentado precisa desse dinheiro para pagar seu plano de

saúde.

O SUS é maravilhoso, é universal, todos têm direito a ele. Mas pergunto a você que

precisa fazer uma cirurgia de redução de estômago, que pesa 150 quilos, e a você

que precisa fazer ressonância magnética ou tomografia, se conseguem marcá-las.

Sabem por que não conseguem? Porque o reajuste da tabela do SUS é inexequível.

Para um doente que fica no CTI, o governo federal paga menos que o custo. O

mesmo ocorre na maioria das cirurgias.

Infelizmente, é por isso que os médicos vão ser obrigados a abandonar o SUS e

fazer outra coisa. Terão que ser médicos do PSF, ser contratados por prefeituras,

porque, há 15 anos, uma consulta custa R$2,45. Isso é o que o governo federal,

responsável pela tabela, está fazendo. Mandei uma carta à Dilma parabenizando-a

pelo bom tratamento que está tendo, usando um medicamento chamado MabThera,

de uso proibido aos credenciados do SUS. A resposta que tive do Chefe de Gabinete

é que o Município e o Estado podem complementar a tabela. Mas isso nunca ocorreu.

A tabela é uma questão do governo federal. A maioria dos Prefeitos, que já estão

vendo seu FPM sumindo, que já não estão conseguindo manter seus Municípios,

estão tendo que pagar por serviços de saúde. O SUS tem um teto. Se determinado

Município tiver 20 cirurgias e 30 pessoas ficarem doentes, 10 pessoas terão que

esperar, morrer, porque o teto que o governo federal determina é aquele. Hoje
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queremos falar aos aposentados: vamos passar o telegrama. Sei que os aposentados

não têm dinheiro nem para passar um telegrama, mas vocês pagaram e temos que

empreender essa luta para fazer com que uma parte do governo federal vote com os

aposentados. Meu partido, graças a Deus, vai votar para que o salário mínimo corrija

todas as aposentadorias do INSS. Quero também dizer que participamos hoje da

reunião da Comissão de Fiscalização Financeira, quando apresentamos uma emenda

que a princípio estava sendo rejeitada pelo relator, Deputado Lafayette de Andrada.

Depois de 40 anos de estatuto, o Governador mandou a reforma com vários avanços,

aposentadoria com 25 anos para policial feminina e para bombeira militar feminina e

uma série de outras vantagens. Mas o projeto ainda pode melhorar, porque quebra

uma regra constitucional. E nossa emenda era para a avaliação de desempenho dos

policiais militares, para que, cada vez que for paga a avaliação de desempenho, seja

criado e pago um bônus aos policiais militares aposentados. A carreira do policial

militar é diferente de todas as outras. São pessoas que expõem sua vida para dar

segurança à população. Quando houve uma greve na Bahia, foi um terror.

Praticamente o comércio teve que parar. Assaltos ocorrendo o tempo todo. Então,

precisamos muito valorizar nossa Polícia Militar, como tem feito o Governador Aécio

Neves. Ele tem feitos grandes avanços. Esta Casa votou o aumento do efetivo para o

Estado e a aquisição de equipamentos. Antes de Aécio entrar, não tínhamos nem

carros. A Polícia Militar não tinha credibilidade nem para consertar um pneu porque

os borracheiros não eram pagos. Não tinham nem gasolina. Hoje, felizmente, essa

situação melhorou, mas podemos avançar mais.

Na Constituição mineira, feita por esta Casa há 20 anos, foi colocada a questão da

paridade do salário dos aposentados da Polícia Militar com os policiais da ativa.

Então, se vamos ter um ganho por produtividade na avaliação de desempenho,

teremos que criar um bônus para que os policiais militares possam realmente ter

dignidade na vida, dignidade que já está sendo negada ao pessoal do INSS pelo

governo federal e por parte da base do governo federal, que tem votado

sistematicamente contra o aposentado. Segundo palavras do Vaccarezza, Deputado

do PT, Líder do Governo, o aposentado vai ganhar um ano e perder o outro. Ele acha

que o aposentado não pode ganhar um ano, que tem que perder todo ano, como está
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perdendo. Então, vamos trabalhar, vamos montar essa luta e não desistiremos. O

PTB é o partido que está sempre lutando pelo aposentado, mesmo na questão da

Polícia Militar: a Proposta de Emenda à Constituição nº 300 é de autoria do Deputado

Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, que propõe igualar os salários de todos

os policiais militares do Brasil ao salário de Brasília. Vamos criar, então, um modelo

como o de Brasília, que fica com mais de 70% da arrecadação de todos os impostos

dos brasileiros, dos mineiros, disponibilizar realmente o que está no Orçamento para

a segurança pública aqui em Minas Gerais e no resto do Brasil, para que o governo

Aécio Neves possa avançar ainda mais nessa área. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - A Presidência cumprimenta os

Agentes Penitenciários presentes nas galerias. Com a palavra, o Deputado Doutor

Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

imprensa, funcionários da Casa, telespectadores que nos assistem pela TV

Assembleia e nas galerias. Cumprimento também os bravos Agentes Penitenciários,

que estão em sua luta democrática e justa.

Quero, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, iniciar abordando um

assunto sobre as diversas manifestações que temos recebido do setor cultural, entre

pintores, escritores, artistas, até mesmo de um professor que leva seus alunos para

desfrutar um importante espaço cultural de Belo Horizonte. Refiro-me ao Instituto

Moreira Salles - IMS -, localizado na Avenida Afonso Pena, 737. Nacionalmente, o

IMS foi fundado em 1990 pelo banqueiro Walther Moreira Salles. É entidade civil sem

fins lucrativos, tem por finalidade exclusiva a promoção e o desenvolvimento de

programas culturais. Seu acervo reúne cerca de 550 mil fotografias, 100 mil músicas,

entre as quais 25 mil gravações digitalizadas, uma biblioteca com 400 mil itens, quase

90 mil deles catalogados, e uma pinacoteca com mais de 3 mil obras. O IMS possui

quatro centros culturais e três galerias de arte em São Paulo, no Rio de Janeiro, em

Belo Horizonte, Poços de Caldas e Curitiba, locais onde promove exposições,

palestras, “shows”, ciclos de cinema e eventos. Na área editorial, além de livros e

catálogos de arte, publica a série “Cadernos de Literatura Brasileira” e a revista de
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ensaios “Serrote”.

Com muita alegria, concedo aparte à nobre Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Deputado Doutor Viana, sempre

atuante nesta Casa, Deputado Weliton Prado, Presidente desta reunião, nosso

companheiro. Quero cumprimentá-lo, Deputado Doutor Viana, porque, realmente, a

cultura é fundamental, até para a construção da cultura da paz. Uma sociedade em

paz e sem violência passa pela cultura. Assim, o seu pronunciamento em defesa do

IMS é totalmente oportuno.

Registro, Deputado Doutor Viana, que neste momento, enquanto estamos aqui, há

grupos de discussão do PPAG na Escola do Legislativo, aliás um deles discute a

defesa social. Iremos para lá. Estamos, em âmbito nacional, como os Deputados que

nos precederam disseram, discutindo a questão do salário dos aposentados.

Concordamos que eles devem ter salário digno. Mas queremos deixar registrado

neste Parlamento que quem criou o fator previdenciário, que diminui o salário, foi o

Fernando Henrique, no seu governo. Então, o Presidente Lula está com essa batata-

quente nas mãos, tendo de resolver o problema. É preciso resolvê-lo mesmo. Talvez

não consiga fazê-lo de imediato.

Temos aqui, no Estado de Minas Gerais, ao mesmo tempo, a questão dos Agentes

Penitenciários. Defendemos que deve haver solução imediata para a questão dos

trabalhadores da segurança, para que possam tratar com dignidade, no sistema

prisional, os que estão lá para se ressocializarem. Assim, registramos que o nosso

bloco continua não votando nenhum projeto do Governador, enquanto não houver

uma saída. Defendemos o diálogo entre as partes.

Agradeço, Deputado Doutor Viana, esta oportunidade. Todos temos de contribuir

para resolver os problemas em âmbitos estadual e nacional. Obrigada.

O Deputado Doutor Viana - Agradeço o aparte, Deputada. Continuando,

lamentavelmente, o Instituto Moreira Salles - IMS -, de Belo Horizonte, fechou suas

portas para o público desde o primeiro dia deste mês. Não temos tantas opções de

cultura quanto outras grandes Capitais brasileiras, então é premente a necessidade

de conservarmos o que aqui existe de melhor, o que aqui tem feito sucesso, o que se

tornou referência no setor cultural. Diante da imediata possibilidade de uma enorme
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lacuna no setor, desde que soubemos do iminente fechamento do IMS, estamos

promovendo ações junto ao governo de Minas, especialmente junto à Secretaria de

Cultura, com o Secretário Paulo Brant e sua equipe, para que tão importante Instituto

tenha continuação em nosso Estado. Sei também da sensibilidade do Governador

Aécio Neves e tenho a certeza de que tudo fará para não perdê-lo. O Estado deverá,

em parceria com especialistas do Instituto e da Fundação Moreira Salles, que o

mantém, encontrar um ponto de equilíbrio, para que o IMS continue funcionando e

engrandecendo nossa Capital, já tão necessitada de opções e de diversidades

culturais.

Portanto, contem comigo, uno minha voz aos possíveis órfãos do setor cultural, que

não querem perder esse ponto de referência de Belo Horizonte, inaugurado aqui

quando a cidade completou 100 anos, em 1997, sendo um presente do Unibanco

para a nossa Capital, pelo seu centenário.

Outro assunto é que, finalmente, está ou estava sendo discutido em Brasília o

projeto que prevê o fim do fator previdenciário - fórmula aplicada no cálculo do

benefício que reduz em até 40% do valor da aposentadoria -, de acordo com a idade,

o tempo de contribuição e a expectativa de vida medida pelo IBGE.

Segundo informações divulgadas na mídia, há grande possibilidade de o governo

do Presidente Lula vetar esse projeto, do Senador Paulo Paim, do PT-RS. Como

pode o governo federal tomar tal atitude? Como já disse a nobre Deputada Maria

Tereza Lara: vem de outros governos, mas já estamos no sétimo ano deste governo,

e isso vem em detrimento dos sofridos aposentados de nosso país.

A União deve adotar políticas sociais que realmente beneficiem o idoso, que

necessita de medicamentos, de alimentação para sobrevivência, é claro, e de manter

o seu próprio sustento. O INSS, através da Lei Orgânica de Assistência Social - Loas

-, já assiste parte desses idosos, mas a maioria não tem conhecimento da referida lei

nem dos seus direitos como cidadãos; falta divulgação, falta interesse dos órgãos

públicos. Também é uma vergonha a calamidade que encontramos em muitos asilos

do Estado e do País. A maioria passa necessidade, falta alimentação, falta higiene,

entre outros problemas. E, ainda por cima, as pessoas que ali residem estão sujeitas

a maus-tratos e golpes de pseudoadministradores de alguns asilos - é claro que não
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de todos -, que recolhem os salários deles, a título de “contribuição”, deixando-os à

míngua.

Continuo recebendo diversos telefonemas e visitas de representantes dos inativos

de nosso Estado, aposentados, idosos em sua maioria, que usam seus rendimentos

para o sustento de suas famílias, compram medicamentos cada vez mais caros, os

quais sempre me indagam quando a política com a respectiva data-base retornaria,

pois não poderia ocorrer novamente que esses abnegados servidores ficassem até

por 10 anos ou mais sem nenhuma recuperação salarial em decorrência das perdas

inflacionárias.

Como terceiro item, também quero falar da minha preocupação em relação a um

assunto extremamente importante: a Igreja Católica, com o apoio de outras

organizações, recolheu mais de 1.300.000 assinaturas em todo o Brasil, para que

fosse criado no Congresso Nacional um projeto de lei proibindo a “ficha suja” e

criando a “ficha limpa”. Ficamos preocupados porque, com o Congresso que está aí,

não vejo possibilidade da votação desse projeto de lei, depois de tanto trabalho dos

cidadãos pelo Brasil afora de recolher assinaturas e de propor um projeto de origem

popular para estabelecer que apenas seja candidato aquele que não esteja sendo

julgado por processo, seja ele de qualquer origem.

É claro que esse projeto de lei passará em várias comissões, tanto do Senado

quanto da Câmara Federal, para sofrer melhoras, emendas, correções. Um processo

não sai, na maioria das vezes, do mesmo tamanho e da mesma maneira que entra,

seja em qualquer órgão do Legislativo, em qualquer esfera. Mas como se conseguirá

votar um projeto desses em um ambiente onde o Sr. José Dirceu, Deputado Federal

cassado, continua mandando no governo, no Congresso, fazendo determinações?

Como será votado em um sistema em que a CPMF, que abolimos da sociedade

brasileira, está sendo buscada novamente por meio de recolhimento da CSS, em um

País que está emprestando dinheiro ao FMI? Como explicar isso? Se o País está

precisando de dinheiro para a saúde, tem condições de emprestar dinheiro para o

FMI? Como instituir a ficha limpa em um País onde o Senado passou por uma crise

dessas e hoje não há resquício algum? Parece que nada ocorreu durante todo esse

tempo. O Sr. José Sarney e sua família estão deitados em berço esplêndido, sem
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problema nenhum. Têm o apoio do governo federal, como a defesa de Collor e de

tantos “grandes e ilustres” homens que maculam o cenário brasileiro, como o Sr.

Renan Calheiros.

Fico preocupado e acho que nosso povo ficará mais uma vez frustrado porque não

conseguirá realizar esse desejo. Seria bom para todo o povo brasileiro, para o próprio

País, se realmente quem tivesse processo, principalmente processos que levarão à

condenação, não participasse de eleição, não colocasse seu nome à disposição do

eleitorado brasileiro, que, às vezes, peca por desconhecimento e vota em muitos

candidatos desse tipo. Há muitos que se candidatam exatamente para buscar a

cobertura das vantagens de ser Deputado, de ser parlamentar. Buscam alguns

privilégios também que não julgamos corretos, mas que existem em nossas

Constituições. Abrigam-se nas vestes de Deputado para se protegerem de seus

malfeitos.

Concedo a palavra ao meu nobre colega Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte)* - Gostaria de cumprimentar V. Exa. pela

palavra. Estava atentamente ouvindo, e, neste final, quando V. Exa. fala dos coronéis,

lembro-me de que, há pouco tempo, o Presidente declarava que havia conseguido

livrar-se dos coronéis. Essa declaração foi estampada nas principais revistas e jornais

do País. No entanto, se é que se livrou, a receita não chegou até nós, porque a

defesa de José Sarney, Renan Calheiros e Collor continua a todo o vapor.

Estava ouvindo atentamente quando V. Exa. trouxe ao debate a derrota que os

aposentados tiveram ontem no Congresso Nacional. Foi uma verdadeira covardia,

porque, no momento em que o Presidente estava todo agasalhado com seu bonito

roupão nos Estados Unidos, aqui os aposentados eram fragorosamente derrotados

em uma manobra que não permitiu a votação. Nessa hora, o Presidente deveria estar

aqui para ouvir o clamor da população, dos aposentados, dos que estão sofrendo.

Junto-me a V. Exa. nesse pronunciamento em favor dos aposentados, que hoje estão

verdadeiramente abandonados no País. Parabenizo-o pelo pronunciamento.

O Deputado Doutor Viana - Encerro dizendo que, como já foi dito por governantes

anteriores, ser aposentado parece que, no País, com todo o respeito aos

aposentados, é ser vagabundo.
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* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, o Deputado Weliton

Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Agradeço, Sr. Presidente, e saúdo a todos e a todas.

Cumprimento e, mais uma vez, presto nossa solidariedade aos Agentes

Penitenciários. Ficamos comovidos com a mobilização e com o empenho de vocês.

Sem luta não há vitória. Sabemos que não é fácil enfrentar uma máquina pesada

como a nossa. O governo, infelizmente, não aceita a crítica e o contraditório. Parece

que estamos vivendo num regime de exceção. Esse tipo de coisa acontecia no tempo

do AI-5, em 1969, quando foi editado o Estatuto da Polícia Militar, que vigora até hoje

e precisa de muitas alterações. Para se ter ideia, quando um policial queria casar-se,

até há pouco tempo era necessária autorização do Comandante. Sem esta, o policial

não poderia casar-se. Os tempos são outros, e o governo tem de colocar a mão na

consciência. É muito injusto cortar 50% do salário de vocês antes da folha de

pagamento, ou melhor, no dia 13, quando vence a folha. Antes da greve, o governo

cortou 50% do salário. Isso não tem explicação ou justificação. É arrogância, é

truculência. O governo rasgou a Constituição Federal e a Estadual. O governo

desrespeitou os trabalhadores que, acatando determinação judicial, voltaram ao

trabalho imediatamente. A greve foi considerada inconstitucional e ilegal. Vocês

cumpriram a legislação. Infelizmente, o governo tratou a categoria de outra forma. As

reivindicações eram justas. Os Agentes tinham o vale-alimentação, direito cortado

pelo governo. Há muitos problemas relativos a compromissos feitos pelo governo com

a categoria e não cumpridos. Vocês têm curso de tiro? Não têm curso de tiro, embora

isso tenha sido prometido pelo governo. Vocês têm carteira funcional? Não têm

carteira funcional. Alguns Agentes Penitenciários chegaram a ser presos, por ordem

de Juiz, por não terem essa carteira. Como podem ter essa carteira se o governo não

a concede aos Agentes Penitenciários? A reivindicação é realmente justa e legítima.

Além disso, os Agentes Penitenciários cobram postura do governo em relação ao

assédio moral. As reivindicações são realmente justas e legítimas. Infelizmente, há

muita truculência. Parte dos trabalhadores já voltaram ao trabalho. Espero que o

governo se posicione o mais rapidamente possível. Se o problema dos Agentes não
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for resolvido, conforme já proferimos aqui, vamos obstruir até mesmo o Orçamento do

Estado. A Assembleia não entrará em recesso. Ficaremos aqui no Natal e no Ano-

Novo, não há problema. O governo precisa resolver essa pendência o mais rápido

possível. Do contrário, haverá obstrução total, obstrução legal, prevista no Regimento

desta Casa. O governo precisa colocar a mão na consciência e respeitar a legislação.

Falando em legislação, tive oportunidade de estar ontem em Brasília, onde

acompanhei a CPI da conta de luz. Estamos apresentando, na tarde de hoje, vários

requerimentos para garantir que as companhias de energia do País, de forma muito

especial a Cemig, devolvam o valor pago a mais pelos consumidores. Houve erros

nos cálculos de reajuste desde 2002. Estimamos que esses valores poderão chegar a

mais de R$15.000.000.000,00. Estamos realizando todos os estudos com os

técnicos. Pelo Código de Defesa do Consumidor, quando há cobrança indevida, o

consumidor tem direito de ser ressarcido em dobro. Agora, as companhias de energia

não aliviam para o consumidor. Se a conta de luz está atrasada, a tesoura corta

mesmo sem dó, e o cidadão fica sem energia. No caso, houve um erro. Onde está a

devolução? Queremos a devolução o mais rápido possível. Isso é direito do

consumidor, que paga aqui em Minas uma das tarifas de energia mais caras do Brasil

e do mundo. Em Minas Gerais, a Cemig cobra o ICMS mais caro do Brasil.

Conclamamos que a companhia de energia elétrica de Minas Gerais e as outras do

País façam a devolução imediata aos consumidores. O Deputado Federal Elismar

Prado é membro da CPI para investigar irregularidades relativas às tarifas de energia

elétrica no País, das companhias de energia. Aliás foi nosso requerimento que

motivou o início disso tudo, quando anteriormente pedimos auditoria nas contas das

companhias de energia, de forma especial da Cemig. Nosso requerimento foi

aprovado, e o Tribunal de Contas da União iniciou um processo de auditoria. Através

dessa solicitação que fizemos, que foi aprovada aqui na Assembleia e na Comissão

de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, através de requerimento do

Deputado Federal Elismar Prado, o Tribunal de Contas comprovou essas

irregularidades nos aumentos. A CPI da Conta de Luz também comprovou. Os

dirigentes e Presidentes das companhias de energia do País confirmaram o erro.

Agora queremos a devolução imediata a todos os trabalhadores. Tivemos a felicidade
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de acompanhar o relatório final da Proposta de Emenda à Constituição nº 300, que

equipara o salário dos policiais militares e dos bombeiros aos salários pagos aos

policiais do Distrito Federal. O relatório está concluído. No próximo dia 17, deverá ser

votado o relatório da Comissão Especial. O Deputado Federal Elismar Prado é

membro da Comissão e representa o Estado de Minas Gerais na análise da Proposta

de Emenda à Constituição nº 300. Neste momento está acontecendo uma grande

manifestação dos policiais civis aqui de Minas Gerais na Praça Sete. Os policiais

estão mobilizados porque têm um dos menores salários, se comparados com outras

categorias do País. Posteriormente, esses policiais devem dirigir-se para a porta do

Palácio da Liberdade, para, democraticamente, reivindicarem os seus direitos.

Reivindicam também o auxílio-periculosidade. A profissão do policial civil, militar, dos

Agentes Penitenciários, a profissão do Corpo de Bombeiros e de agente

socioeducativo são profissões de risco. Infelizmente, no nosso Estado o governo não

reconhece isso e não paga o auxílio-periculosidade, que está na Constituição

Estadual. Essa é outra reivindicação. No movimento que queremos fazer, ao

candidato a Governador que não assumir esse compromisso no seu programa de

governo a categoria dará um não, não votará nesse candidato a Governador,

independentemente de partido político, poderá ser do PT, do PSDB, do PP, do DEM

ou de qualquer partido que seja; se não assumir esse compromisso com a categoria

de garantir o auxílio-periculosidade, que a categoria em massa dê um não para esse

candidato. Não votar em nenhum candidato que não assumir no seu programa de

governo esse auxílio-periculosidade. Depois cobraremos para que essa promessa

saia realmente do papel. Acompanharemos de perto a questão dos cálculos da

alíquota do IPVA para o ano que vem porque, na nossa avaliação, deveria haver uma

redução em torno de 15% no IPVA, por causa do IPI, do valor venal do carro. Em

Minas Gerais o valor do IPVA também é um dos mais caros do Brasil. Finalizando,

quero mais uma vez comemorar porque, pela primeira vez na história, foi o primeiro

ano que não houve aumento do valor da conta de água da Copasa, decorrência de

decisão judicial em face de requerimento que apresentamos e de ações do Ministério.

Ganhamos a liminar. Agradeço ao Deputado Doutor Viana, a toda galeria aqui, aos

Agentes Penitenciário. Quero dizer-lhes que vocês devem mesmo continuar
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levantando a cabeça, seguindo em frente, porque estão no direito de vocês. Vocês

não fizeram burrada; se fizeram o erro, quem fez o erro, a “burrada”, e cometeu a

irregularidade é que tem de pagar, não vocês. Isso nós cobraremos. Obrigado.

Parabéns a todos os Agentes Penitenciários.

* - 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 4.953/2009, da

Comissão de Política Agropecuária, 4.954/2009, da Comissão de Turismo, e

4.955/2009, da Comissão de Saúde. Publique-se para os fins do art. 104 do

Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Minas e Energia - aprovação, na 26ª Reunião

Ordinária, em 4/11/2009, do Requerimento nº 4.880/2009, do Deputado Doutor Viana;

de Assuntos Municipais - aprovação, na 31ª Reunião Ordinária, em 4/11/2009, dos

Requerimentos nºs 4.876/2009, do Deputado Arlen Santiago, 4.882 a 4.887/2009, do

Deputado Doutor Viana, e 4.891 a 4.893/2009, da Comissão de Fiscalização

Financeira; do Trabalho - aprovação, na 22ª Reunião Ordinária, em 4/11/2009, dos

Projetos de Lei nºs 3.602/2009 com a Emenda nº 1, do Deputado Zezé Perrella,

3.643/2009, do Deputado Juarez Távora, 3.744/2009, do Deputado José Henrique,

3.760/2009, da Deputada Cecília Ferramenta, 3.762/2009, do Deputado Doutor

Rinaldo, 3.763/2009, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, 3.769/2009, do Deputado

Rômulo Veneroso, 3.771/2009, do Deputado Ronaldo Magalhães, e 3.792/2009, do
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Deputado Luiz Humberto Carneiro, e dos Requerimentos nºs 4.833, 4.836, 4.837,

4.840 a 4.843, 4.845, 4.846, 4.849, 4.850, 4.853, 4.854 e 4.856/2009, da Comissão

de Participação Popular, e 4.896/2009, da Comissão de Direitos Humanos; e de

Transporte - aprovação, na 20ª Reunião Ordinária, em 4/11/2009, dos Projetos de Lei

nºs 3.400/2009, do Deputado Délio Malheiros, com a Emenda nº 1, e 3.589/2009, do

Deputado Walter Tosta, com a Emenda nº 1, e dos Requerimentos nºs 4.517/2009,

do Deputado Weliton Prado, 4.589/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 4.599 e

4.600/2009, do Deputado Weliton Prado, 4.627/2009, do Deputado Doutor Viana,

4.628/2009, do Deputado Walter Tosta, 4.555/2009, do Deputado Jayro Lessa,

4.640/2009, do Deputado Duarte Bechir, 4.669/2009, do Deputado Ruy Muniz, 4.675

e 4.676/2009, da Comissão de Turismo, 4.744 e 4.745/2009, do Deputado Duarte

Bechir, 4.787/2009, do Deputado Rômulo Veneroso, 4.788/2009, do Deputado Arlen

Santiago, 4.792/2009, do Deputado Braulio Braz, 4.796/2009, da Comissão de

Participação Popular, 4.808/2009, do Deputado Djalma Diniz, 4.810 e 4.827/2009, do

Deputado Duarte Bechir, 4.881/2009, do Deputado Doutor Viana, e 4.888/2009, do

Deputado Zezé Perrella (Ciente. Publique-se.).

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

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, a discussão,

em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.480/2009, pois permaneceu em ordem do dia por

seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 350/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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De autoria do Chefe do Executivo, a mensagem em epígrafe encaminha a

prestação de contas do Governador do Estado relativa ao exercício de 2008.

Em cumprimento do disposto no art. 76, inciso I, da Constituição do Estado, o

Tribunal de Contas apreciou as referidas contas na sessão plenária de 25/6/2009 e

emitiu parecer prévio favorável à sua aprovação. Por intermédio do Ofício nº 29/2009,

publicado no “Diário do Legislativo” em 17/7/2009, o Presidente da Corte de Contas

encaminhou a esta Casa cópia do processo nº 782.747, que contém o parecer prévio

e o relatório técnico da comissão designada para analisar as contas do Governador

do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 4/4/2009, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 218 do Regimento Interno.

Fundamentação

A mensagem em questão visa encaminhar a prestação de contas do Governador do

Estado relativa ao exercício de 2008. As contas ora analisadas foram apresentadas à

Assembleia Legislativa dentro do prazo previsto no art. 90, XII, da Constituição do

Estado e são constituídas pelos Balanços Gerais da Administração Direta e Indireta –

Autarquias, Fundações, Fundos Estaduais e Empresas Estatais Dependentes – e

Relatório Contábil, elaborados pela Superintendência Central de Contadoria Geral da

Secretaria de Estado de Fazenda; e pelo Relatório de Auditoria, de responsabilidade

da Auditoria-Geral do Estado.

Com o advento da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 – Lei de

Responsabilidade Fiscal –, a prestação de contas e o respectivo parecer prévio

passam a ser considerados instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais

deverá ser dada ampla divulgação.

A emissão do parecer prévio sobre as contas prestadas pelo Governador do Estado

constitui deliberação, de caráter opinativo, do Pleno do Tribunal de Contas. Seu

conteúdo técnico deve espelhar uma avaliação global do programa de trabalho e

destina-se a subsidiar a Assembleia Legislativa no julgamento das contas do Chefe

do Poder Executivo. Dessa forma, a atribuição constitucional de emitir parecer prévio

não se deve limitar à aferição de legalidade. Deve também buscar avaliar a função

orçamentária sob uma concepção ampla, percebendo o Orçamento como um
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instrumento de planejamento, de gestão e de avaliação de políticas públicas. Assim, o

controle do emprego dos recursos públicos deve obedecer a critérios de eficiência, de

eficácia e de economicidade, não se limitando a aspectos de legalidade e de

regularidade contábil.

Por fim, é oportuno observar que o julgamento dessas contas pelo Poder Legislativo

não isentará os demais ordenadores de despesa de eventuais responsabilidades que

venham a ser apuradas em processos de apreciação específica.

Feitas essas considerações iniciais, passamos à análise resumida das contas

governamentais.

I - Economia Mineira

Destaque-se que, segundo o relatório técnico do Tribunal de Contas do Estado, o

PIB mineiro cresceu 6,28% em 2008, sendo superior ao crescimento da economia

brasileira, de 5,08%. O crescimento acumulado até o terceiro trimestre de 2008, na

comparação com o mesmo período de 2007, foi de 8,41%. Entretanto, no último

trimestre, os efeitos da crise financeira internacional foram sentidos, especialmente

no setor industrial, quando o PIB cresceu somente 0,04% em Minas Gerais. Em

consequência, verificou-se que a receita industrial arrecadada ficou 74,91% aquém

da receita industrial prevista. De maneira global, porém, a arrecadação da receita não

foi prejudicada, superando em 9% a previsão atualizada, contribuindo para um

superávit orçamentário de R$624 milhões.

II - Instrumental Orçamentário

Os instrumentos de planejamento do Estado são o Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado – PMDI –, o Plano Plurianual de Ação Governamental –

PPAG –, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – e a Lei Orçamentária Anual –

LOA.

O PMDI, instituído pela Lei nº 15.032, de 20/1/2004, tem como objetivo implementar

e fomentar o crescimento econômico do Estado, numa perspectiva de longo prazo.

Em 2007, o PMDI foi atualizado por meio da Lei nº 17.007, de 28/9/2007, e o período

de sua abrangência passou a ser de 2007 a 2023.

Já o PPAG, instituído pela Lei nº 15.033, de 20/1/2004, e, para o período 2008,

revisto pela Lei n° 17.347, de 16/1/2008, cujos pro gramas estão organizados em
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consonância com os objetivos prioritários definidos no PMDI, constitui instrumento

essencial para o estabelecimento de diretrizes e metas para a administração pública

estadual.

Para o ano de 2008, o PPAG não somente apresentou a projeção dos gastos

governamentais de forma regionalizada, como também, em cumprimento do disposto

no Decreto Estadual nº 44.716, de 8/2/2008, procedeu ao registro da execução dos

programas de forma regionalizada.

Com relação à LDO, qual seja a Lei nº 16.919, de 6/8/2007, o relatório do Tribunal

de Contas destacou, como ponto positivo, a superação de metas de receita total e de

resultado primário. Entretanto, constatou, como ponto negativo, a ultrapassagem da

meta de despesa total, de resultado nominal e de dívida consolidada líquida.

A LOA de 2008, Lei n° 17.333, de 10/1/2008, por sua  vez, estimou as receitas

estaduais em R$35,59 bilhões e fixou as despesas em igual importância, no

Orçamento Fiscal. O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo

Estado estimou as fontes e fixou os investimentos em R$4,29 bilhões. Durante o

exercício, foram editados 222 decretos de abertura de créditos adicionais, que

incrementaram o orçamento fiscal inicial em 21,18%, isto é, R$7,54 bilhões,

resultando numa dotação autorizada no montante de R$43,13 bilhões.

Foi prevista a aplicação de R$5,49 bilhões em 57 programas estruturadores,

alocados no Orçamento Fiscal e no Orçamento de Investimento das Empresas

Controladas pelo Estado. O relatório técnico do Tribunal de Contas apontou que as

despesas realizadas correspondem a R$5,71 bilhões, o que representou 13% do total

realizado no exercício. Apontou-se, como aspecto positivo, o acréscimo, em relação

aos valores absolutos de 2007, de cerca de 51% nos recursos aplicados pelo

Orçamento Fiscal e de 62% no total aplicado em Despesas de Capital, que também

aumentaram 40% no Orçamento de Investimento.

III - Execução do Orçamento Fiscal

A execução orçamentária da receita foi de R$39,92 bilhões, com arrecadação

líquida das receitas correntes atingindo o montante de R$38,54 bilhões e as receitas

de capital alcançando o valor de R$1,38 bilhão, equivalentes, respectivamente, a

96,54% e 3,46% da arrecadação do exercício. O total arrecadado ficou 12% acima da
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receita inicialmente prevista na LOA e 9% acima da previsão atualizada. A Receita

Tributária é a principal fonte de recursos do Estado e participou com 67,7% das

receitas arrecadadas, apresentando uma variação positiva de 14% quando

comparada à sua previsão atualizada. Desse grupo de receitas, destaca-se o Imposto

sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS –, com participação de 83,4%

na Receita Tributária.

As Transferências Correntes destacaram-se como o segundo maior grupo de

receitas do Estado, correspondendo a 21,4% da arrecadação, realizando a quantia de

R$8,53 bilhões.

A execução orçamentária da despesa foi da ordem de R$39,30 bilhões,

representando 91% da despesa total autorizada. As despesas correntes perfizeram o

montante de R$33,60 bilhões e representaram 85,5% da despesa fiscal executada.

Entre as despesas correntes realizadas, vale destacar as despesas com Pessoal e

Encargos Sociais, que representam 42,4%; os Juros e Encargos da Dívida Pública,

com 6,5%; e o grupo Outras Despesas Correntes, representando 36,6%.

Quanto à execução das despesas por função de governo, constatamos que, nas

funções sociais, os gastos mais significativos foram os com previdência social,

educação e saúde, com gastos equivalentes a 12,0%, 12,4% e 9,2%,

respectivamente, do total realizado no exercício. Nas funções típicas do Estado, o

maior volume de recursos destinou-se à segurança pública, 12,6% do total das

funções, sendo o segundo maior percentual desses gastos, abaixo apenas da função

Encargos Especiais. Nos Encargos Especiais, destaque para os dispêndios com

Transferências (R$6,95 bilhões) e Serviço da Dívida Interna (R$2,90 bilhões).

IV - Dispositivos Constitucionais e Legais

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

No Orçamento de 2008 foram previstos R$5,548 bilhões na Manutenção e no

Desenvolvimento do Ensino à conta de Recursos Ordinários e Vinculados ao Fundo

de Educação. De acordo com o relatório da Auditoria-Geral do Estado, o Estado

aplicou, na manutenção e desenvolvimento do ensino, R$6,540 bilhões. Esse valor

representa 28,86% da receita resultante de impostos e transferências, percentual

acima dos 25% estabelecidos pela Constituição da República.
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Saúde

De acordo com a Emenda Constitucional nº 29, de 2000, o Estado deve apresentar

uma aplicação mínima de 12% da base vinculável em ações e serviços públicos de

saúde. Dessa forma, o Balanço Geral do Estado apresentou demonstrativo

evidenciando que foram aplicados em saúde R$2,972 bilhões, os quais, em face de

uma receita vinculável de R$22,657 bilhões, possibilitaram o alcance do índice de

13,12%.

Amparo e Fomento à Pesquisa

Nos termos do art. 212 da Carta mineira, o Estado deve repassar à Fapemig no

mínimo 1% da receita corrente ordinária, em parcelas duodecimais, com a finalidade

de apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico. A análise dos demonstrativos

contábeis revela que o repasse de recursos financeiros correspondeu a R$209,231

milhões, ou seja, 1% da receita corrente ordinária arrecadada no exercício,

cumprindo, assim, a determinação constitucional. Ademais, nos termos da LDO - Lei

nº 16.919, de 6/8/2007 -, no mínimo 25% desses recursos deveriam ser destinados

prioritariamente a financiamento de projetos de pesquisa desenvolvidos por

instituições estaduais. Atendendo a esse dispositivo legal, foi repassado o valor de

R$72,996 milhões para o financiamento de tais projetos de pesquisa, representando

34,89% dos recursos.

Publicidade Governamental

O parágrafo único do art. 17 da Constituição Estadual determina que os Poderes do

Estado e do Município, incluídos os órgãos que os compõem, publicarão,

trimestralmente, o montante das despesas com publicidade, pagas e contratadas

nesse período, informando ainda o nome da agência contratada ou veículo de

comunicação. De acordo com o relatório técnico do Tribunal de Contas, as

publicações trimestrais ocorrem a critério de cada órgão ou entidade, sendo que nem

todos publicam o objeto da publicidade, a empresa contratada e o período de

veiculação.

No exercício de 2008, os gastos com publicidade somaram R$183,383 milhões. Do

total das despesas, R$96,219 milhões foram executados pela administração direta,

R$7,099 milhões pela administração indireta, R$5,989 milhões pelos fundos
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estaduais e R$74,076 milhões pelas empresas públicas e sociedades de economia

mista.

Assim como vem ocorrendo em exercícios anteriores, não foi possível o

acompanhamento do disposto no art. 158, § 2º, da Constituição Estadual, o qual

determina que o percentual executado e pago das despesas com publicidade não

será superior, em cada trimestre, ao percentual executado e pago das despesas

decorrentes das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais, uma vez

que a Assembleia Legislativa não realizou essas audiências.

Precatórios e Sentenças Judiciais

O art. 1° da Constituição Federal de 1988 torna obr igatória a inclusão, no

orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento dos

precatórios judiciários, apresentados até 1° de jul ho.

O total da despesa realizada referente aos precatórios judiciais registrados, de

acordo com o relatório técnico do Tribunal de Contas, foi de R$500,332 milhões,

sendo pagos R$82,029 milhões, que representam 16,4% do total realizado no

exercício de 2008. Em termos nominais, houve incremento da ordem de 19% no

pagamento de precatórios, em relação ao exercício anterior.

Destaca-se que foi implementado, pelo Estado, o fundo de reserva previsto na Lei

Federal nº 11.429, de 2006, e instituído pelo Decreto Estadual nº 44.457, de 2007,

que permite a utilização de parte dos depósitos judiciais de tributos para o pagamento

de precatórios.

Dívida Ativa

Quanto à Dívida Ativa, verifica-se um saldo de R$27,109 bilhões, sendo R$6,960

bilhões referentes ao principal e R$20,149 bilhões referentes às multas e encargos,

conforme relatório técnico do Tribunal de Contas. Constata-se, assim, que ocorreu

um acréscimo de R$2,373 milhões, ou seja, um aumento de 9,6%.

Dívida Consolidada, Resultado Primário e Resultado Nominal

No que se refere à Dívida Consolidada do Estado, destacamos o cumprimento do

disposto na Resolução nº 40, de 2001, do Senado Federal, alterada pela Resolução

nº 5, de 2002. Essa norma determina que, ao final do 15º exercício financeiro contado

a partir do encerramento do ano de sua publicação, a dívida consolidada líquida não
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poderá ser superior a duas vezes a RCL. Dispõe, ainda, que, durante o período de

transição de 2002 a 2017, o excedente apurado em 2001 deverá ser reduzido, no

mínimo, à proporção de um quinze avos a cada exercício financeiro. Por sua vez, a

Resolução nº 20, de 2003, prorrogou a data para o enquadramento final,

suspendendo a obrigatoriedade de enquadramento na trajetória de redução no

período compreendido entre 1º/1/2003 e 30/4/2005, adiando a data-limite para o

exercício de 2020. Assim, nos termos do Relatório de Gestão Fiscal, publicado pelo

Poder Executivo, verifica-se que a relação mencionada foi de 187,76% para 2007,

quando o previsto era de 220,65%, e que em 2008 o índice foi de 176,32%, em face

de uma previsão de 200%. Apesar do resultado positivo constatado com a redução do

índice de endividamento, o estoque da dívida consolidada do Estado mantém uma

trajetória de crescimento. Em 2008 atingiu a cifra de R$60,121 bilhões, ficando acima

do estabelecido pelo Anexo de Metas Fiscais, fixado no valor de R$54,487 bilhões. A

dívida consolidada líquida foi estimada em R$47,576 bilhões, tendo, ao final do

período, alcançado o montante de R$51,561 bilhões.

Em relação à meta de resultado primário, fixada pelo Anexo de Metas Fiscais da

LDO em R$2,374 bilhões, verificamos que o Estado apresentou um montante

efetivamente realizado na execução orçamentária de R$2,971 bilhões. Entretanto,

apesar de o resultado primário ter sido superior em 25,17% à meta fixada, não

podemos deixar de ressalvar que o superávit não foi suficiente para cobrir o serviço

da dívida (R$3,074 bilhões). Os superávits primários alcançados têm sido

insuficientes para fazer face aos valores gerados pelos serviços da dívida, que, em

proporção ao PIB, passaram de 1,72%, em 2007, para 1,78%, em 2008, já que o IGP-

DI, indexador da dívida, vem apresentando crescimento superior aos demais

indicadores que medem a variação de preços da economia brasileira.

Quanto ao resultado nominal, a meta proposta na LDO projetada para 2008 era de

R$2,992 bilhões, e o resultado obtido no exercício foi de R$6,123 bilhões, superando

a previsão em 104,66%. De acordo com o relatório do Tribunal de Contas, a

Secretaria de Estado de Fazenda, conforme apontado no relatório técnico do

exercício anterior, no terceiro quadrimestre de 2007, alterou os critérios para

apuração da dívida consolidada líquida em relação aos precatórios anteriores a maio
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de 2000, fato que alterou também o resultado nominal obtido, tanto naquele ano

como neste.

Despesas com Pessoal

Quanto aos limites das despesas com pessoal em relação à RCL, observa-se que o

Poder Executivo comprometeu o percentual de 45,76%. Considerando que os demais

Poderes e órgãos autônomos também observaram os limites legais, a despesa total

com pessoal atingiu o percentual de 54,32% da RCL. Dessa forma, foram cumpridos

os limites estabelecidos na LRF tanto no que se refere ao limite global quanto no que

se refere aos limites parciais fixados no inciso II de seu art. 20. Cumpre salientar que

o cálculo dos percentuais de comprometimento está em conformidade com a

metodologia adotada pela Secretaria do Tesouro Nacional, desconsiderando-se a

metodologia de cálculo determinada pela Instrução nº 5, de 2001, do Tribunal de

Contas, que retira os gastos com inativos e pensionistas custeados pelo Tesouro.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação das contas do Governador do

Estado referentes ao exercício de 2008, por meio do projeto de resolução a seguir

apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

Aprova as contas do Governador do Estado referentes ao exercício de 2008.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Ficam aprovadas as contas do Governador do Estado referentes ao

exercício de 2008.

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

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Fábio Avelar - Antônio Júlio

(voto contrário) - Adelmo Carneiro Leão (voto contrário).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 55/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa Legislativa por

meio da Mensagem nº 416/2009, o projeto de lei complementar em epígrafe “altera a
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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”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 16/10/2009, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188,

do Regimento Interno, emitir parecer sobre os aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposição.

Fundamentação

O projeto de lei em análise propõe a alteração de dispositivos da Lei Complementar

nº 83, de 2005, que contém a estrutura orgânica da AGE. Pretende-se, segundo a

justificação apresentada pelo Governador do Estado, efetuar uma reformulação da

estrutura do órgão, que, nos termos da Emenda à Constituição nº 56, de 11/7/2003,

ganhou um novo formato, especialmente em razão da ampliação das suas atividades,

que passaram a compreender as operações de representação judicial e extrajudicial

do Estado, como também as funções de consultoria e assessoramento do Poder

Executivo.

Para a consecução dos fins almejados, o projeto propõe a alteração do inciso II do

art. 2º da referida lei complementar, prevendo a criação da Câmara de Coordenação

da AGE, que integrará as unidades colegiadas desse órgão. As competências da

Câmara serão definidas em decreto e a sua composição será a seguinte: Advogado-

Geral do Estado; Advogados-Gerais Adjuntos do Estado; Corregedor da AGE;

titulares das unidades previstas no inciso IV do art. 2º do projeto, quais sejam as de

execução na área judicial e extrajudicial de consultoria jurídica, de procuradorias

especializadas e das advocacias regionais do Estado.

O projeto propõe também a divisão da Subadvocacia-Geral do Contencioso,

atualmente prevista na alínea “b” do inciso IV do art. 2º da referida lei complementar,

em duas unidades: procuradorias especializadas e advocacias regionais do Estado.

Em face de tal alteração, o art. 6º do projeto propõe a transformação do cargo de

Subadvogado-Geral do Contencioso e do cargo de Consultor Jurídico-Chefe em

cargos de Procurador-Chefe. Tais cargos estão previstos no art. 1º da Lei Delegada

nº 177, de 26/1/2007, com remuneração estabelecida no Anexo I da respectiva lei,
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com a alteração feita no Anexo I da Lei nº 18.017, de 8/1/2009. Trata-se de cargos

com a mesma remuneração, o que garante que a medida não acarretará aumento de

despesa. Além disso, as funções dos referidos cargos guardam identidade de

atribuições, o que possibilita a sua transformação sem a exigência de extinção e

criação de novos cargos.

A proposição altera ainda o art. 4º da Lei Complementar nº 83, de 2005, no que se

refere à composição do Conselho Superior da AGE. Entre os seus membros, foram

incluídos o Corregedor da AGE, um representante eleito entre os Procuradores-

Chefes ou Advogados Regionais do Estado e um representante de cada nível da

carreira de Procurador do Estado. O projeto altera também as regras para a eleição

dos membros do Conselho.

Propõem-se ainda modificações em dispositivos da Lei Complementar nº 81, de

10/8/2004, especialmente no tocante aos deveres do Procurador do Estado e à

possibilidade de o Advogado-Geral do Estado colocar à disposição de entidade

representativa da classe de Procuradores do Estado um membro da carreira eleito

para exercer o cargo de Presidente. Nesse caso, a disponibilidade do Procurador

será remunerada, e seu mandato terá a duração máxima de dois anos, permitida uma

recondução ao cargo por igual período. Tal pretensão encontra-se albergada no art.

37, VI, da Constituição Federal, que garante ao servidor público o direito à livre

associação sindical. Ademais, é importante destacar que o art. 34 da Constituição do

Estado garante a liberação de servidor público para o exercício de mandato eletivo

em diretoria de entidade sindical representativa de servidores públicos, de âmbito

estadual, sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos e vantagens do seu

cargo, estabelecendo a proporção entre o número de servidores a serem liberados

com base no número de servidores filiados. Em relação à proporcionalidade de

filiados a ser observada, o projeto estabelece que a entidade deve possuir mais da

metade dos detentores de cargo efetivo de Procuradores do Estado. Não há, no texto

da proposição, remissão direta à observância do art. 34 da Carta Estadual, que

estabelece número mínimo de filiados. Julgamos que tal menção não é necessária,

uma vez que tal medida decorre de opção política do Estado, pois o número de

cargos fixado na lei instituidora da carreira do Grupo de Atividade Jurídica do Poder
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Executivo é inferior ao mínimo previsto no referido art. 34 da Constituição mineira. A

propósito, não é porque a Constituição mineira estabelece um número mínimo de

servidores para definir o número correspondente de representantes que fica o Estado

impedido de autorizar, nas mesmas condições, a constituição de representação para

categorias de servidor que não atingem esse mínimo constitucional. A diferença é

que, no caso do art. 34, a instituição da representação sindical independe de ulterior

opção política do Estado, já previamente realizada no Texto Constitucional.

Por fim, o projeto estabelece a subordinação técnica das procuradorias das

autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Estado à AGE, bem como 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

pela Consultoria Jurídica da AGE.

Quanto aos aspectos jurídicos a serem analisados por esta Comissão, temos a

informar que a proposta não encontra óbices formais à sua tramitação. A regra de

iniciativa está sendo observada, uma vez que o inciso III do art. 66 da Constituição

Estadual confere ao Governador do Estado a iniciativa para propor leis versando

sobre o regime jurídico dos seus servidores. Ademais, o art. 90 da Constituição do

Estado estabelece a competência privativa do Governador para exercer a direção

superior do Poder Executivo e dispor, na forma da lei, sobre a sua organização e

atividade.

No que se refere à adequação do projeto à Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF–,

Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000, informamos que, na exposição de motivos

contida na mensagem encaminhada pelo Governador do Estado, juntamente com o

projeto de lei em análise, há a menção expressa “de que a proposta não acarreta

nenhum aumento nas despesas do órgão e tão-pouco no orçamento do Estado”.

Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei Complementar nº 55/2009.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Chico Uejo - Ronaldo Magalhães -

Sebastião Costa.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.481/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por meio da

Mensagem n° 381/2009, o Projeto de Lei n° 3.481/200 9 “altera leis que criam fundos

estaduais, promovendo a sua adequação aos dispositivos constantes na Lei

Complementar n° 91, de 19 de janeiro de 2006, e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 3/7/2009, foi o projeto encaminhado à

Comissão de Constituição e Justiça e a esta Comissão.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu por sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que

apresentou.

Agora vem a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro-orçamentários, nos termos regimentais.

Fundamentação

A proposição em epígrafe visa alterar as seguintes normas:

a) Lei n° 15.981, de 2006, que cria o Fundo de Ince ntivo ao Desenvolvimento -

Findes -;

b) Lei n° 15.980, de 2006, que cria o Fundo de Equa lização do Estado de Minas

Gerais;

c) Lei n° 11.396, de 1994, que cria o Fundo de Fome nto e Desenvolvimento

Socioeconômico do Estado de Minas Gerais - Fundese -;

d) Lei n° 15.019, de 2004, que dispõe sobre o Fundo  de Desenvolvimento Regional

do Jaíba - Fundo Jaíba -;

e) Lei n° 15.686, de 2005, que dispõe sobre o Fundo  de Assistência ao Turismo -

Fastur -;

f) Lei n° 15.975, de 2006, que cria o Fundo Estadua l de Cultura;

g) Lei n° 12.227, de 1996, que cria o Fundo Estadua l de Assistência Social - Feas;

h) Lei n° 11.397, de 1994, que cria o Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA;

i) Lei n° 11.402, de 1994, que cria o Fundo Peniten ciário Estadual e dá outras

providências;
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j) Lei n° 14.086, de 2001, que cria o Fundo Estadua l de Defesa de Direitos Difusos;

k) Lei n° 14.869, de 2003, que cria o Fundo de Parc erias Público-Privadas do

Estado de Minas Gerais;

l) Lei n° 11.830, de 1995, que cria o Fundo Estadua l de Habitação;

m) Lei n° 13.452, de 2000, que cria o Fundo Estadua l de Desenvolvimento de

Transportes - Funtrans -;

n) Lei n° 11.983, de 1995, que institui o Fundo Est adual de Saúde.

De acordo com a Mensagem n° 381/2009, o projeto de lei tem o objetivo de

adequar os fundos estaduais à Lei Complementar n° 9 1, de 2006, que dispõe sobre a

instituição, a gestão e a extinção desses fundos.

A Comissão de Constituição e Justiça apontou um impedimento de natureza legal e

regimental à tramitação da proposição nesta Casa, que consiste no fato de terem sido

incluídos, em um único projeto de lei, dispositivos alterando várias leis, relativas a

fundos diversos. Isso porque a Lei Complementar n° 78, de 2004, que dispõe sobre a

elaboração, a alteração e a consolidação das leis do Estado, determina, no inciso I do

art. 3°, que “cada lei tratará de um único objeto, não sendo admitida matéria a ele não

vinculada por afinidade, pertinência ou conexão”.

Além disso, a Resolução n° 5.173, de 1997, que cont ém o Regimento Interno desta

Casa, veda a apresentação de uma única proposição abrangendo conteúdos

diversos, como bem destacado pela mencionada Comissão.

Com base em tais argumentos, a Comissão de Constituição e Justiça promoveu o

desmembramento do projeto de lei em proposições específicas, atendendo ao

disposto no art. 173, § 5°, do Regimento Interno. D essa forma, apresentou o

Substitutivo n° 1 e seis anexos, contendo os projet os de leis desmembrados, que

deverão ser analisados pelas Comissões competentes.

De fato, agiu acertadamente a Comissão de Constituição e Justiça, ao proceder ao

desmembramento da proposição, haja vista os impedimentos legal e regimental por

ela apresentados.

Assim, considerando-se que a proposição não deve prosseguir na sua forma

original, passamos à análise do Substitutivo n° 1, o qual altera os arts. 1°, 5°, 6°, 7°,

8° e 10 da Lei n° 15.019, de 2004, que trata do Fun do de Desenvolvimento Regional
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do Jaíba - Fundo Jaíba.

Conforme salientado pela Comissão de Constituição e Justiça, a modificação do art.

1° da Lei n° 15.019, de 2004, visa apenas a corrigi r a remissão à lei geral dos fundos.

No mesmo sentido, as alterações propostas aos arts. 5° e 7° buscam adequá-los ao

disposto nos arts. 3°; 4°, III; 18, § 2°; e 8°, I, e 9°, respectivamente, todos da Lei

Complementar n° 91, de 2006. Trata-se, portanto, de  mera adequação à técnica

legislativa.

Mais especificamente no que se refere à redação sugerida pelo Substitutivo n° 1

para o “caput” do art. 5° da Lei n° 15.019, de 2004 , ou seja, que o Fundo Jaíba tenha

duração indeterminada, cumpre destacar que a lei complementar que rege a matéria

prevê, em seu art. 5°, I, “b”, que, excepcionalment e, em hipóteses previstas na

Constituição Estadual, os fundos poderão ter duração indeterminada.

Dessa forma, considerando-se que a Constituição Estadual prevê, em seu art. 51, §

4°, a criação de fundo de desenvolvimento regional,  no qual se enquadra o Fundo

Jaíba, afigura-se possível a sua duração por tempo indeterminado.

Quanto ao parágrafo único do referido art. 5°, veri fica-se que a proposição busca

limitar a prorrogação da concessão de financiamento, em uma única vez, pelo prazo

máximo de quatro anos. Tal alteração encontra respaldo nos arts. 4°, III, e 18, § 2°,

da citada lei complementar, como bem destacou a Comissão que nos precedeu.

Em relação ao art. 7° da mesma lei, a proposição em  exame altera o órgão gestor

do Fundo Jaíba, que passa a ser a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento - Seapa -, cujas competências se encontram previstas nos arts. 8° e

9°, I, da citada lei complementar.

A mudança proposta para o “caput” do art. 8° da Lei  n° 15.019, de 2004, tampouco

encontra óbice a sua aprovação, vez que pretende, tão somente, instituir novas

competências para o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais S.A. -

BDMG -, agente financeiro do Fundo Jaíba.

Ainda no mesmo artigo, concordamos com a conclusão da Comissão que nos

precedeu de que a autorização para que o BDMG receba bens mediante dação em

pagamento para quitação de financiamentos com recursos do fundo afigura-se válida.

Dessa forma, mostra-se acertada a redação conferida pelo Substitutivo n° 1 ao inciso
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IV do art. 8° da lei em comento, que incorpora a pr oposta contida no Projeto de Lei n°

3.573/2009, da Deputada Ana Maria Resende, anexada ao projeto em exame.

No que se refere à remuneração do BDMG pelos serviços prestados como agente

financeiro do Fundo Jaíba, esta deve ser fixada pela lei que rege o fundo, de acordo

com o disposto no art. 12 da Lei Complementar n° 91 , de 2006. Assim, nada impede

que se altere o percentual, originalmente fixado em 3% ao ano, para de 2% a 4% ao

ano, mediante lei ordinária.

A alteração proposta para o inciso III do “caput” do art. 10 visa apenas a substituir a

menção à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento pela sigla

Seapa, que integra o grupo coordenador do Fundo Jaíba.

No que tange ao seu § 1°, verifica-se que o projeto  em exame atribui a Presidência

do aludido grupo coordenador ao representante da Seapa, e não mais ao da Seplag.

Por fim, tendo em vista que a Lei Complementar n° 9 1, de 2006, estabelece, em

seu art. 4°, VI, “b”, que a lei instituidora do fun do deverá definir as sanções aplicáveis

aos beneficiários nos casos de irregularidades por eles praticadas, entendemos

devida a alteração do parágrafo único do art. 6° pr oposta pelo Substitutivo n° 1.

Assim, uma vez que a matéria não acarreta impacto sob o aspecto financeiro-

orçamentário, não se vislumbra óbice à sua tramitação nesta Casa. Entretanto,

algumas correções de ordem material se fazem necessárias no Substitutivo n° 1. No

que se refere ao texto proposto para alguns dispositivos do art. 8°, que não levaram

em consideração as alterações promovidas no referido artigo pela Lei n° 15.910, de

2005, entendemos como melhor alternativa propor um texto consolidado desse artigo,

englobando as modificações pretendidas pelo projeto original e outras pelo

Substitutivo n° 1. No art. 10, propomos a inclusão da Federação da Agricultura e

Pecuária do Estado de Minas Gerais - Faemg - no grupo coordenador do fundo. As

modificações que ora propomos levam a outras que se referem à remissão a outros

dispositivos, razão pela qual apresentamos o Substitutivo n° 2, redigido ao final desta

peça opinativa.

Conclusão

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.481/2009, no 1°

turno, na forma do Substitutivo n° 2, a seguir redi gido, e pela rejeição do Substitutivo
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n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO N° 2

Altera a Lei n° 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°, 7° e 8°; o parágrafo úni co do art. 6°; 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 vigorar

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 investimentos 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.

Art. 6° - (...)

Parágrafo único - Nos casos de descumprimento de cláusula contratual pelos

beneficiários durante a vigência de contrato de financiamento com recursos do

Fundo, serão aplicados 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
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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° e

no inciso III do art. 9° da Lei Complementar n° 91,  de 2006, e em regulamento:

I - analisar os pedidos de financiamento e decidir sobre sua aprovação;

II - contratar as operações aprovadas;

III - liberar os recursos do Fundo, obedecendo à regulamentação dos programas

instituídos com tais recursos;

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 título 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.

§ 1° - Observado o disposto em regulamento, fica o BDMG autorizado a:

I - aplicar suas normas internas de recuperação de crédito em atos de cobrança,

incluindo a inserção dos devedores e seus coobrigados em órgãos de restrição ao

crédito;

II - receber bens em dação em pagamento e promover sua alienação para

transferência de valores ao Fundo;

III - transigir, com relação a penalidades decorrentes de inadimplemento do

beneficiário, bem como repactuar prazos, forma de pagamento e cálculo da dívida,

observadas suas normas internas de recuperação de crédito;

IV - repactuar prazos, forma de pagamento e demais condições financeiras de

valores vencidos e vincendos, podendo, nessa situação, ultrapassar os prazos

máximos de financiamento previstos em lei.

§ 2° - O disposto nos incisos III e IV não se aplic a nos casos de sonegação fiscal.

§ 3° - O BDMG poderá debitar ao Fundo os seguintes valores:
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I - os gastos com a manutenção e a alienação de bens recebidos em dação em

pagamento, desde que não ultrapassem o valor decorrente da alienação;

II - os saldos de contratos de financiamentos vencidos e não recebidos, esgotadas

as medidas de cobrança administrativas ou judiciais cabíveis;

III - os valores correspondentes a créditos irrecuperáveis e os caracterizados nos

termos do disposto no inciso II do § 3° do art. 14 da Lei Complementar Federal n°

101, de 4 de maio de 2000;

IV - quantias despendidas em procedimento judicial.

§ 4° - O BDMG poderá celebrar convênio com entidade  da administração indireta do

Estado e com cooperativas e associações de produtores rurais devidamente

legalizadas, nos termos definidos em regulamento, visando à operacionalização dos

financiamentos a serem concedidos e ao acompanhamento dos projetos financiados.

§ 5° - O BDMG, a título de remuneração por serviços  prestados como agente

financeiro do Fundo Jaíba, fará jus a:

I - taxa de abertura de crédito, equivalente a 1% (um por cento) do valor do

financiamento, a ser descontada no ato da primeira liberação, para ressarcimento de

despesas de processamento e tarifas bancárias relativas ao contrato;

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 - Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais - Faemg - ;

(...)

§ 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.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2009.

Zé Maia, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio - Fábio Avelar.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.854/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado o projeto de lei em epígrafe "altera as Leis nº

11.396, de 6 de janeiro de 1994, que cria o Fundo de Fomento e Desenvolvimento

Socioeconômico do Estado de Minas Gerais – Fundese –; nº 14.869, de 16 de

dezembro de 2003, que cria o Fundo de Parcerias Público-Privadas; nº 15.686, de 20

de julho de 2005, que dispõe sobre o Fundo de Assistência ao Turismo – Fastur –; nº

15.980, de 13 de janeiro de 2006, que cria o Fundo de Equalização do Estado de

Minas Gerais; nº 15.981, de 16 de janeiro de 2006, que cria o Fundo de Incentivo ao

Desenvolvimento – Findes".

A proposição origina-se do Projeto de Lei nº 3.481/2009, da mesma autoria, o qual

foi desmembrado por esta Comissão, com o fito de preservar a unidade do objeto,

conforme preceitua a técnica legislativa.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 10/10/2009, foi a proposição distribuída a

esta Comissão e à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em cumprimento ao disposto no art. 173, § 2°, do Re gimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei n° 3.874/2009, de autor ia do Governador do Estado, que

altera a Lei nº 13.848, de 19/4/2001, 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.

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

O projeto de lei em epígrafe promove alterações nas seguintes leis:

a) nº 11.396, de 6/1/94, que cria a Fundo de Fomento e Desenvolvimento

Socioeconômico do Estado de Minas Gerais – Fundese –;

b) nº 14.869, de 16/12/2003, que cria o Fundo de Parcerias Público-Privadas;
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c) nº 15.686, de 20/7/2005, que dispõe sobre o Fundo de Assistência ao Turismo –

Fastur –;

d) nº 15.980, de 13/1/2006, que cria o Fundo de Equalização do Estado de Minas

Gerais;

e) nº 15.981, de 16/1/2006, que cria o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento –

Findes.

As alterações pretendidas visam a adequar as disposições das referidas normas à

Lei Complementar nº 91, de 19/1/2006, que dispõe sobre a instituição, gestão e

extinção de fundos estaduais.

A matéria objeto da proposição em estudo 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 proposição de tramitar nesta Casa.

Feitas essas ponderações, passamos a examinar o projeto nos lindes de nossa

competência.

Tendo em vista que a proposição em exame visa a modificar dispositivos relativos a

cinco fundos estaduais – quais sejam Fundese, Fundo de Parcerias Público-Privadas,

Fastur, Fundo de Equalização do Estado de Minas Gerais e Findes –, para uma

melhor compreensão das alterações pretendidas, passamos à análise do projeto

destacando as alterações referentes a cada um deles.

1 – Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas

Gerais – Fundese

O art. 1º do projeto em exame pretende alterar os arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º da

Lei nº 11.396, de 6/1/94.

A primeira alteração proposta é a modificação dos incisos I e II do art. 2º da lei de

criação do Fundo, que trata dos beneficiários das operações com seus recursos. A

redação proposta tem como objetivo realizar adaptações conceituais e de redação,

em conformidade com o disposto no art. 4º, inciso VI, da Lei Complementar nº 91, de

2006.
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Nos termos do projeto, o art. 3º, que trata dos recursos do Fundo, também sofre

alteração. Da leitura da redação proposta para o artigo, verifica-se que a modificação

pretende excluir duas fontes de recursos do Fundo, previstas nos incisos IV e V. Em

observância à técnica legislativa, propomos a revogação expressa dos referidos

incisos, conforme consta no Substitutivo nº 1, no final deste parecer. Observe-se,

ainda, que, tendo em vista a existência de fundos estaduais que têm como fonte de

recursos parcelas de retornos de financiamentos concedidos pelo Fundese,

procedemos à inclusão de ressalva no inciso III do art. 3º, uma vez que, por tais

razões, a totalidade desses recursos não cabe ao Fundo.

Ainda no que tange ao art. 3º da lei, salientamos que passa a ter somente dois

parágrafos, pois o seu § 2º é revogado. O § 1º dispõe sobre as regras de

transferência ao Tesouro Estadual para pagamento de serviços e amortização de

dívidas contraídas pelo Estado em operações de crédito destinadas ao Fundo,

conforme o art. 4º, inciso VIII, da lei geral dos fundos. O § 3º sofre alteração no

percentual da transferência ao BDMG do total dos recursos resultantes de retornos de

financiamentos concedidos pelo Fundese, de 6% para 4%. Em relação a tal mudança,

não vislumbramos óbice de natureza constitucional ou legal.

A redação proposta para o art. 4º estabelece que o Fundese terá duração

indeterminada e exercerá a função de financiamento. Ressaltamos que não há óbice

quanto ao prazo indeterminado de duração do Fundo, em razão da autorização

contida no art. 5º, inciso I, alínea "b", da Lei Complementar nº 91.

Outra alteração pretendida refere-se ao art. 5°, in ciso XI, que autoriza o agente

financeiro a renegociar prazos e formas de pagamento de valores vincendos e

vencidos. Tal mudança é possível em virtude do disposto no art. 10, inciso II, alínea

"c", da lei geral dos Fundos, que possibilita que a lei de instituição atribua ao agente

financeiro as referidas competências.

O art. 6º e o parágrafo único do art. 8º estabelecem que as competências do gestor,

do agente financeiro e do grupo coordenador serão aquelas previstas na Lei

Complementar nº 91 bem como outras estabelecidas em lei ou regulamento. Não há

ressalva a fazer quanto a tal alteração, pois a modificação dos referidos dispositivos

visa somente a conferir ao texto legal adequação aos aspectos jurídicos e de técnica
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legislativa, estabelecendo de forma expressa as atribuições dos administradores do

Fundo, em total conformidade com a Lei Complementar nº 91.

De acordo com a redação proposta para o art. 7º, à Secretaria de Estado de

Fazenda compete a supervisão financeira do gestor e do agente financeiro do Fundo

no que se refere à elaboração de sua proposta orçamentária e do cronograma

financeiro da receita e da despesa, segundo o disposto no art. 16 da Lei

Complementar nº 91.

É importante destacar que não há previsão expressa do agente executor do Fundo,

uma vez que o art. 6º, § 4º, inciso II da Lei Complementar nº 91 autoriza que, nas

hipóteses em que o interesse do Fundo exigir, seja dispensada a sua previsão.

2 – Fundo de Parcerias Público-Privadas

O art. 7º do projeto pretende alterar os arts. 1°, 3°, 5º, 6º, 7º, 8°, 10, 11 e 12 da Lei

nº 14.869, de 16/12/2003.

A redação proposta para o art. 1º, “caput”, estabelece os objetivos e as funções do

Fundo – quais sejam programática e de garantia –, em conformidade com o disposto

no art. 3°, incisos I e III, e no art. 4º, inciso I , da Lei Complementar nº 91.

Ao artigo são acrescidos quatro parágrafos. O § 1° determina que deverão ser

destacadas do orçamento do Fundo, por meio de programas específicos, as parcelas

destinadas a cada uma das funções estabelecidas no “caput” do artigo, o que não

encontra óbice na legislação vigente.

O § 2º, por seu turno, prevê que o prazo de vigência do Fundo terá a duração de 40

anos, contados da data de publicação da lei, de conformidade com o disposto no art.

4º, inciso III, da Lei Complementar n° 91.

O § 3º estabelece que a extinção do Fundo fica condicionada à existência de

autorização específica, exceto nos casos previstos no art. 18, incisos I, II e III, da lei

geral dos fundos, quais sejam o término de seu período de vigência, a ocorrência de

condição resolutiva prevista na sua lei de criação, bem como a não realização de

operação de despesa no período de 5 anos seguidos. Tais disposições estão de

acordo com o art. 4º, inciso IX, da Lei Complementar n° 91.

O § 4º prevê normas de redirecionamento dos recursos do Fundo para o Tesouro

Estadual, em conformidade com o art. 4º, inciso VIII, e o art. 17, § 1º, da lei geral dos
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fundos.

O art. 3º sofre mudança no inciso II e em seus parágrafos. Pela nova redação do

inciso II, são recursos do Fundo os rendimentos provenientes de depósitos bancários

e aplicações financeiras do Fundo que estejam de posse do depositário, nos termos

do art. 17 da Lei Complementar n° 91. A mudança enc ontra-se em consonância com

o art. 4º, inciso IV, da lei geral dos fundos.

O § 1º, por sua vez, prevê que, 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. Apesar de não haver

óbice de natureza legal ao dispositivo, propomos mudança na redação, para

adequação à técnica legislativa.

O § 2º dispõe que o Fundo 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 de regulamento, em conformidade com o

art. 17, § 3º, da Lei Complementar nº 91.

A alteração proposta para o art. 5º visa a autorizar que os recursos e bens

patrimoniais associados à função de garantia do Fundo possam ser depositados em

conta vinculada ao agente financeiro ou em instituição financeira, qualificados como

depositários dos recursos, especialmente designados nos termos da legislação

vigente. Entendemos que a alteração pretendida se encontra em consonância com o

art. 17 da referida lei complementar.

O art. 5º ainda sofre alterações nos parágrafos, além de ser acrescido dos §§ 4º a

8º. Vejamos as modificações propostas.

O § 1º prevê que o edital ou o contrato poderão prever a possibilidade de o parceiro

privado designar agente depositário específico para a operação, o que não encontra

vedação na Lei Complementar nº 91. Ressaltamos que o termo “agente”, que

acompanhava a palavra “depositário”, foi suprimido, no intuito de promover

adequação à terminologia utilizada na citada lei complementar.

O § 2º, por sua vez, dispõe que os prazos, as condições e os procedimentos
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necessários para a liberação de recursos e bens patrimoniais destinados à concessão

de garantia serão definidos no edital e contrato de parceria público-privada, firmada

nos termos da lei, de acordo com os incisos II e III do art. 4º da lei geral dos fundos.

O § 3º define a forma de atuação do depositário na hipótese do § 1º bem como a

responsabilidade do parceiro privado relativamente à sua atuação, o que não

encontra óbice de natureza legal. Pelas razões apontadas anteriormente, ao

tratarmos do § 1º, foi suprimido o termo “agente” que acompanhava a palavra

depositário.

O § 4º estabelece a contrapartida do beneficiário dos recursos do Fundo, de acordo

com o art. 4º, inciso VI, alínea “a”, da Lei Complementar nº 91.

O § 5º determina que 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, o que está de

acordo com o art. 15 da Lei Complementar nº 91.

O § 6º dispõe que a quitação das parcelas devidas ao parceiro privado resultará na

exoneração proporcional do montante destinado à garantia do respectivo contrato, o

que não merece reparos.

O § 7º dispõe que 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, conforme o art. 17, § 4º, da Lei

Complementar nº 91.

O § 8º, por sua vez, estabelece que, na hipótese de existência de discussão

administrativa ou judicial, resolvida esta, os valores eventualmente devidos ao

parceiro privado deverão ser corrigidos até a data do efetivo pagamento, observando-

se os índices adotados no contrato respectivo. Não verificamos impedimento de

ordem jurídico-constitucional a tal dispositivo.

Passando à análise das alterações propostas para o art. 6º da lei de criação do

Fundo, ressaltamos que o projeto em exame objetiva modificar o referido artigo e

acrescer-lhe três parágrafos. O dispositivo passa a tratar das condições para a

utilização de recursos do Fundo no que toca à sua função programática. Nos

parágrafos, trata de matérias como condições e prazo para pagamento, contrapartida
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do beneficiário e alocação de despesas. Verificamos que as disposições estão de

acordo com o art. 4º, incisos II e VI, e o art. 14 da lei geral dos fundos.

O art. 7º prevê como órgão gestor do Fundo a Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Econômico – Sedese – e como agente financeiro o Banco de

Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG –, com as atribuições estabelecidas

na Lei Complementar nº 91, podendo o BDMG ser substituído por outra entidade que

exerça função de garantia, conforme o art. 6º, §§ 1º, 2º e o art. 3º da referida lei

complementar.

O § 2º do artigo também é alterado, prevendo que as disponibilidades financeiras

do Fundo, em poder do agente financeiro ou instituições financeiras qualificadas

como depositários de seus recursos, serão mantidos em fundos financeiros

exclusivos, regulados pela Comissão de Valores Imobiliários – CVM –, em

conformidade com o art. 4º, inciso V, da Lei Complementar nº 91.

O art. 8º, por sua vez, sofre pequenas alterações, de forma a atualizar remissões

legislativas e remeter a regulamento a forma como se dará a emissão de parecer

sobre a viabilidade e a oportunidade de aprovação dos contratos de parceria público-

privada pelo grupo coordenador do Fundo, o que não merece reparos.

A redação proposta para o art. 10 dispõe sobre o agente executor do Fundo,

elegendo para essa função o órgão ou a entidade da administração estadual

responsável pela operação ou projeto realizados no âmbito do programa estadual de

parcerias público-privadas. Entendem que essa previsão está de acordo com o art.

10, § 1º, da Lei Complementar nº 91.

O parágrafo único autoriza que o agente executor, no âmbito da função

programática do Fundo, seja 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, o que se

encontra em consonância com o art. 9º, § 2º, da Lei Complementar nº 91.

O art. 11, de acordo com o projeto em análise, determina que o Poder Executivo

regulamentará a lei. Tendo em vista que a regulamentação de leis pelo Executivo

constitui função constitucionalmente atribuída a esse Poder, entendemos que a

inserção de dispositivo com tal teor seria inócua, razão por que procedemos à sua
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exclusão, conforme se verifica do substitutivo redigido ao final deste parecer.

3 – Fundo de Assistência ao Turismo – Fastur

O art. 8º do projeto de lei pretende alterar os arts. 1º, 4º, 5°, 6º, 7º, 8º, 9º,11, 12, 13

e 17 da Lei nº 15.686, de 20/7/2005.

A modificação do art. 1º da Lei nº 15.686, de 2005, visa apenas a atualizar a

remissão legislativa à Lei Complementar nº 91.

A alteração seguinte incide sobre o art. 4º da citada lei, que trata das fontes de

recursos do Fundo e atende ao disposto no art. 4º, inciso IV, da Lei Complementar nº

91, que determina a necessidade de que a lei de instituição do fundo estabeleça a

origem dos recursos.

Ressaltamos que procedemos à renumeração dos incisos do art. 4º, de maneira a

conferir mais clareza ao texto legal, passando o inciso I a constar como inciso VI.

Ainda em relação ao art. 4º, ressaltamos que passa a contar três parágrafos. O § 1º

determina que, pelo menos, 50% dos recursos resultantes de retorno de

financiamentos concedidos, no âmbito do Programa Fundese/Estrada Real, serão

aplicados no financiamento de empreendimentos localizados em Municípios que

compõem a área da Estrada Real. Procedemos à alteração da remissão feita ao

inciso I, uma vez que este, conforme alteração sugerida no substitutivo, é

renumerado, passando a constar como inciso VI.

O § 2º mantém o conteúdo original do parágrafo único da lei que dispõe sobre o

Fastur e encontra-se de acordo com o art. 4º, inciso VIII, da lei geral dos fundos.

O § 3º foi acrescido para prever que o superávit financeiro do Fastur, apurado no

término de cada exercício fiscal, será mantido em seu patrimônio, podendo ser

utilizado nos exercícios seguintes, em conformidade com o art. 15 da Lei

Complementar nº 91.

A redação proposta para o art. 5º estabelece que o Fastur terá duração

indeterminada e exercerá a função de financiamento, nos termos da Lei

Complementar nº 91, o que está de acordo com o art. 4º, incisos I e III, e o art. 5º,

inciso I, alínea “b”, da lei geral dos fundos.

Em relação ao art. 6º da Lei nº 15.686, de 2005, a proposição propõe a alteração

dos seus incisos II a V. A nova redação do inciso II estabelece a necessidade de
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contrapartida com recursos próprios do beneficiário de, no mínimo, 20% do

investimento global previsto, em conformidade com o disposto no art. 4º, inciso VI,

alínea "a", da Lei Complementar nº 91, que determina que a lei de instituição do fundo

estabeleça a indicação dos beneficiários e a especificação, quando houver, de

contrapartida a ser deles exigida.

Os incisos III, IV e V do art. 6º, por seu turno, passam a dispor, respectivamente,

sobre o prazo total dos financiamentos, sobre os encargos incidentes nas operações

de financiamento e sobre a exigência de garantias, também em consonância com o

disposto no art. 4º, incisos II e III, da Lei Complementar nº 91.

O parágrafo único do art. 6º também sofre alteração, remetendo a regulamento a

atribuição para estabelecer procedimentos e requisitos para o recebimento das

solicitações de financiamento com a finalidade de enquadramento e aprovação das

operações com recursos do Fundo. Tal previsão é possível, uma vez que o

regulamento teria a função de possibilitar a execução da lei, explicitando e detalhando

os seus dispositivos.

Em relação às alterações propostas para o art. 7º, o projeto dispõe que o agente

financeiro do Fastur, o BDMG, tem como atribuições aquelas definidas no art. 8º e no

inciso III do art. 9º da Lei Complementar nº 91, além de outras definidas em

regulamento, previsão que não merece reparos.

Ainda no que toca ao art. 7º, ressaltamos que não houve modificação de seus

incisos I a IV, mas apenas se acrescentou o inciso V, o qual prevê como competência

do agente financeiro renegociar prazos e formas de pagamento de valores do Fundo

e encaminhá-los ao órgão gestor, em conformidade com o disposto no art. 10, inciso

II, alínea "c", da Lei Complementar nº 91.

O art. 8º tem o parágrafo único revogado. O "caput" do dispositivo, o qual

estabelece que as penalidades e os procedimentos a serem adotados em caso de

inadimplemento em que incorrer o beneficiário do Fundo serão definidos em

regulamento, não sofre alteração no projeto em exame. Contudo, necessária é a

modificação do dispositivo para adequá-lo ao disposto no art. 4º, inciso VI, alínea "b",

da Lei Complementar nº 91, pois a definição de penalidades deve estar prevista

expressamente em lei, não podendo ser remetida integralmente a regulamento, o que
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fazemos na forma do substitutivo ao final do parecer.

No art. 9º pretende-se alterar os incisos I e II. A alteração do inciso I objetiva excluir

a referência a artigo da lei que não mais se aplica e, no inciso II, altera-se para menor

o percentual da tarifa de abertura de crédito. Tais mudanças não encontram óbice de

natureza jurídico- constitucional.

No mesmo artigo, ainda há o acréscimo de parágrafo único, que permite ao BDMG

cobrar do beneficiário as despesas referentes à avaliação de garantias, o que

encontra fundamento no art. 10, § 2º, inciso II, da lei geral dos fundos.

Quanto ao art. 11, a modificação pretendida objetiva alterar o órgão gestor do

Fundo, antes a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais –

Codemig –, para 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, além de

outras definidas em regulamento. A pretensão encontra respaldo no art. 6º, § 1º, da

Lei Complementar nº 91.

De acordo com a proposição, o art. 12 passa a estabelecer que 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, ficando suprimida a atribuição

consistente na análise da prestação de contas e dos demonstrativos financeiros do

Fundo. Essa alteração está em conformidade com o disposto no art. 16 da Lei

Complementar nº 91.

Quanto às alterações incidentes sobre o art. 13, que trata da composição do Grupo

Coordenador, ocorre a inclusão, como membro deste, da Companhia Mineira de

Promoções – Prominas –, de acordo com o art. 7º, "caput" e § 1º, da Lei

Complementar nº 91. Em relação ao incisos VII e VIII, pretende-se apenas a

adequação do dispositivo à técnica legislativa, sem alteração de seu conteúdo.

O art. 17, que trata da vigência da Lei nº 15.686, de 2005, ficaria acrescido de dois

parágrafos. O § 1º promove a extinção do Programa Fundese/Estrada Real e

incorpora seu patrimônio ao Fastur, incluídos os direitos creditórios decorrentes dos

contratos de financiamento em vigor, assim como suas obrigações de liberação. O §

2º do art. 17, por seu turno, determina que regulamento definirá a data de revogação
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do Decreto nº 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.

Tendo em vista que o Decreto nº 43.539, de 21/8/2003, que criou o programa

Fundese/Estrada Real, estabeleceu, em seu art. 8º, uma data limite para concessão

de financiamento no âmbito do referido programa, qual seja 31/8/2008, torna-se

desnecessária, além de inadequada, a previsão de sua extinção por meio de lei.

Quanto à incorporação ao Fastur dos direitos creditórios decorrentes dos contratos

de financiamento em vigor, salientamos que propomos a inclusão de tal disposição no

§ 4º do art. 4º, uma vez que ele dispõe sobre os recursos do Fundo.

É importante destacar que não há previsão expressa do agente executor do Findes,

uma vez que o art. 6º, § 4º, inciso II, da Lei Complementar nº 91, autoriza que, nas

hipóteses em que o interesse do Fundo o exigir, seja dispensada a previsão do

agente executor.

4 – Fundo de Equalização do Estado de Minas Gerais

O art. 9º do projeto de lei sob comento pretende alterar os arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º,

9º e 11 da Lei nº 15.980, de 2006.

De acordo com as alterações propostas, o art. 1º da Lei nº 15.980, de 2006, ficaria

acrescido de dois parágrafos, tratando, respectivamente, das funções e do prazo para

a contratação de operações no âmbito do Fundo, de acordo com os arts. 3º, 4º, inciso

III, e 18, § 2º, da Lei Complementar nº 91.

O art. 3º passa a contar apenas um parágrafo, que abarca o conteúdo original dos

§§ 2º e 3º, além de prever a possibilidade de liberação de recursos não só à empresa

beneficiária, como também ao agente depositário.

Ressaltamos que, por motivos de técnica legislativa, buscando conferir mais clareza

e precisão ao texto legal, procedemos a alterações nos dispositivos. Vejamos.

O § 1º do art. 1º foi renumerado como parágrafo único, e nele inserimos o prazo de

vigência do Fundo, uma vez que não constava no projeto original e, de acordo com o

art. 4º, inciso III, da Lei Complementar nº 91, tal prazo deve estar expressamente

previsto na lei de criação do Fundo. Tendo em vista que o Fundo exerce função de

garantia, seu prazo de vigência pode ser indeterminado, conforme o art. 5º, inciso I,



____________________________________________________________________________
350

alínea "a", da lei geral dos fundos, razão pela qual inserimos disposição nesse

sentido no substitutivo no final apresentado.

Por sua vez, o § 2º do art. 1º foi remanejado para o art. 3º, como seu § 1º. O

parágrafo único do art. 3º do projeto foi desmembrado em dois parágrafos, de

maneira que o § 2º disponha sobre a forma de equalização, e o § 3º sobre a forma de

liberação dos recursos do Fundo. Isso quer dizer que propomos manter o art. 3º na

forma original da lei de criação do Fundo, com uma pequena alteração dos §§ 1º e 3º.

A alteração relativa ao § 3º consistiu na supressão do termo “agente”, que

acompanhava a palavra “depositário”, no intuito de promover adequação à

terminologia utilizada na Lei Complementar nº 91, e a relativa ao § 1º visa a adequar

o dispositivo ao disposto no art. 18, § 2º, da lei geral dos fundos.

A redação proposta para o art. 4º, inciso I, prevê o conceito de equalização,

deixando a cargo do grupo coordenador a definição do encargo aplicável à operação.

Ressaltamos, no entanto, que, no exercício de tal atribuição, o grupo coordenador

deverá observar as normas constantes na Lei Federal nº 4.595, de 31/12/64, que

dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, motivo

pelo qual procedemos à inclusão de remissão à referida lei federal no texto do

dispositivo.

O art. 5º, que trata dos recursos do Fundo, sofre alteração em seu inciso terceiro,

visando a mera adequação de redação, a fim de possibilitar a melhor compreensão

do dispositivo.

A nova redação do § 1º do art. 8º e do § 2º do art. 10, objetiva compatibilizar o seu

conteúdo ao previsto no art. 6º, § 1º; no art. 8º, inciso I, e no art. 9º da Lei

Complementar nº 91, estabelecendo que as competências do órgão gestor, do agente

financeiro e do grupo coordenador serão as definidas na citada lei complementar e

em regulamento.

O art. 8º ainda teve alterado o § 2º, de modo a estabelecer como depositário dos

recursos do Findes o BDMG. Essa mudança está em consonância com o art. 17 da

Lei Complementar nº 91.

A nova redação do § 3º do art. 8º, que trata da remuneração do agente financeiro

do Fundo, promove o acréscimo de dois incisos. No inciso I, altera o percentual da
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comissão a ser cobrada, estipulando os limites mínimo e máximo a serem aplicados

ao ano, em conformidade com o art. 12 da Lei Complementar nº 91. No inciso II,

acrescenta nova modalidade de remuneração, o que não encontra vedação expressa

na lei.

Quanto à alteração realizada no inciso I do § 4º do art. 8º, não encontramos

empecilho de ordem técnica, tendo em vista que apenas estabelece um limite máximo

do valor da tarifa de abertura de crédito.

O art. 9º suprimiu a remissão legislativa à Lei Complementar nº 27, de 1993, e

encontra-se em conformidade com o disposto no art. 16, "caput", da Lei

Complementar nº 91, que determina que a lei de instituição do Fundo deverá

estabelecer os parâmetros aplicáveis aos demonstrativos financeiros e os critérios de

prestação de contas, observadas as normas gerais de contabilidade pública e de

fiscalização financeira e orçamentária.

É importante destacar que não há previsão expressa do agente executor do Fundo,

uma vez que o art. 6º, § 4º, inciso II, da Lei Complementar nº 91 autoriza que, nas

hipóteses em que o interesse do Fundo o exigir, seja dispensada a sua previsão.

5 – Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento – Findes

O art. 10 do projeto de lei em análise pretende alterar os arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º

e 11 da Lei nº 15.981, de 2006.

A primeira mudança incide sobre o § 2º do art. 1º da Lei nº 15.981, de 2006, que

trata do prazo para a contratação de financiamento. De acordo com a modificação, o

prazo máximo para tal contratação passa a ser de 11 anos, podendo ser prorrogado

por ato do Poder Executivo, por uma única vez, pelo período máximo de 4 anos,

baseado na avaliação de seu desempenho. Correta a alteração, já que de

conformidade com o art. 4º, inciso III, e o art. 18, § 2º, da Lei Complementar nº 91.

As mudanças incidentes sobre os incisos IV e V do art. 2º, que tratam dos

beneficiários das operações de financiamento com recursos do Fundo, encontram-se

de acordo com o art. 4º, inciso VI, da Lei Complementar nº 91, que determina caber à

lei de instituição do fundo estabelecer os seus beneficiários.

O art. 3º, § 2º, também sofre alteração, autorizando a transferência do superávit

financeiro do Findes para outro fundo, de acordo com o art. 15 da Lei Complementar
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nº 91.

O art. 4º, "caput", é modificado de forma a estabelecer a natureza do Fundo e as

funções possíveis de serem por ele exercidas, para sua adequação do disposto nos

arts. 3º e 4º, inciso I, da Lei Complementar nº 91.

Cumpre ressaltar que, em obediência ao art. 4º, inciso III, da Lei Complementar nº

91, haveria de figurar, no projeto em comento, o prazo de duração do Fundo. Como o

projeto é silente nesse ponto, inferimos que o prazo de vigência do Fundo é

indeterminado, o que é autorizado pelo art. 5º, inciso I, alínea "a", da Lei

Complementar nº 91. Assim, dada a ausência de referência expressa ao prazo de

duração do Fundo no projeto de lei, procedemos à alteração do "caput" do art. 4º,

conferindo clareza e precisão ao texto legal.

A alteração realizada no inciso III do art. 4º apenas corrige a remissão feita pelo

dispositivo, tratando-se, portanto, de mera adequação à técnica legislativa.

Verificamos, ainda, que não há previsão expressa na Lei nº 15.981 ou no projeto

em estudo de sanções aplicáveis aos beneficiários dos recursos do Fundo nos casos

de irregularidades por eles praticadas. Atendendo à exigência do art. 4º, inciso VI,

alínea "b", da Lei Complementar nº 91, incluímos o § 2º no art. 5º, com a referida

disposição, para adaptar o texto à lei geral dos fundos e renumeramos o parágrafo

único como § 1º.

É importante destacar, ainda, que não há previsão do agente executor do Findes,

uma vez que o art. 6º, § 4º, inciso II, da Lei Complementar nº 91 autoriza que, nas

hipóteses em que o interesse do Fundo o exigir, seja dispensada a previsão do

agente executor.

A nova redação dos arts. 7º, 8º, "caput", e 11, parágrafo único, visa a compatibilizar

o seu conteúdo ao previsto no art. 6º, § 1º; no art. 8º, inciso I, e no art. 9º da Lei

Complementar nº 91, estabelecendo que as competências do órgão gestor, do agente

financeiro e do grupo coordenador serão as definidas na citada lei complementar e

em regulamento.

A nova redação do § 1º do art. 8º, que trata da remuneração do agente financeiro

do Fundo, altera o percentual da comissão a ser cobrada, estipulando os limites

mínimo e máximo a serem aplicados ao ano. Também altera a taxa de juros e
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estabelece o mínimo e o máximo, em conformidade com o art. 12 da Lei

Complementar nº 91.

O § 2º do art. 8º autoriza a cobrança, pelo BDMG, de tarifa de abertura de crédito,

no valor de até 1% do valor do financiamento, bem como de despesas relativas à

avaliação de garantias. Ressaltamos que a mudança é meramente terminológica,

sem implicações no conteúdo da disposição.

Ao mesmo artigo foi acrescido o § 3º, que autoriza o BDMG a figurar como

depositário dos recursos do Findes, em consonância com o art. 17 da Lei

Complementar nº 91.

O art. 9º, que trata das atribuições do BDMG, também sofre alteração em seu inciso

V, uma vez que autoriza o banco, na condição de agente financeiro do Fundo e de

mandatário do Estado, "a debitar ao Fundo as despesas incorridas com auditoria de

carteira, necessárias ao exercício da função de garantia". Tal alteração é possível,

uma vez que o art. 10, § 2º, inciso II, da Lei Complementar nº 91, permite debitar ao

Fundo os valores gastos na administração dos bens recebidos em pagamento pelo

Fundo.

O art. 9º também sofre alteração no parágrafo primeiro, adaptando-o ao disposto no

art. 10, § 2º, incisos I e II, da Lei Complementar nº 91, que especificam quais valores

podem ser debitados ao Fundo.

6 – Fundos Prosam, Somma, Fesb e Fundeurb

Por fim, no que tange ao projeto de lei anexado à proposição em exame (Projeto de

Lei nº 3.874/2009), salientamos que o seu conteúdo foi integralmente incorporado ao

Substitutivo nº 1, apresentado no final.

O referido projeto tem por objetivo modificar a Lei nº 13.848, de 19/4/2001, de modo

a alterar a destinação dos recursos provenientes de retornos de financiamentos

contratados com os beneficiários dos extintos Fundos Prosam, Somma, Fesb e

Fundeurb, a partir do segundo semestre do exercício de 2009.

Nos termos propostos, tais recursos, antes designados ao aumento de capital do

BDMG, passariam, a partir de tal data, a ser destinados ao Findes, de acordo com o

art. 18, § 1º, da Lei Complementar nº 91, segundo o qual “o patrimônio apurado na

extinção do Fundo será absorvido pelo Tesouro do Estado, salvo disposições em
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contrário da lei específica de criação ou extinção do Fundo”.

Além disso, o projeto propõe alterações ao art. 7º da lei de extinção dos referidos

fundos apenas para adequar as remissões efetuadas no artigo às alterações

mencionadas.

Por fim, ressaltamos que, tendo em vista a proposta de destinação ao Findes de

novas fontes de recursos, é necessária a inserção de tal previsão no art. 3º da Lei nº

15.981, de 2006, o que fazemos por meio do Substitutivo nº 1.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.854/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera as Leis nº 11.396, de 6 de janeiro de 1994; nº 13.848, de 19 de abril 2001; nº

14.689, de 16 de dezembro de 2003; nº 15.686, de 20 de julho de 2005; nº 15.980, de

13 de janeiro de 2006, nº 15.981, de 16 de janeiro de 2006.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DO FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO

ESTADO DE MINAS GERAIS – FUNDESE

Art. 1º – Os incisos I e II do art. 2º, o inciso III e o § 3º do art. 3º, o “caput” do art. 4º,

o inciso XI do art. 5º, o “caput” do art. 6º, o art. 7º e o parágrafo único do art. 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 as

seguintes alterações:

“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;

II – médias empresas e cooperativas, segundo critérios definidos em regulamento.

(...)

Art. 3º – (...)
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III – os retornos, relativos a principal e encargos, de financiamentos concedidos

com recursos do Fundo, excluídas as parcelas destinadas a outros fundos estaduais

nas respectivas leis de instituição;

(...)

§ 3º – 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 3° 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 transigir nas penalidades previstas no inciso X;

(...)

Art. 6º – O gestor e agente financeiro do Fundese é 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 em 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 a supervisão financeira do

gestor e do agente financeiro do Fundese no que se refere à elaboração da proposta

orçamentária e do cronograma financeiro de receita e despesa do Fundo.

Art. 8º – (...)

Parágrafo único – As competências e as atribuições do grupo coordenador são as

definidas no inciso IV do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, e em
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regulamento.”.

CAPÍTULO II

DOS RETORNOS DE FINANCIAMENTOS DOS EXTINTOS FUNDOS PROSAM,

SOMMA, FESB E FUNDEURB

Art. 2º – O inciso II do art. 3º da 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, passa

a vigorar com a redação que se segue, ficando o artigo acrescido do seguinte

parágrafo único:

“Art. 3º – (...)

II – 90% (noventa por cento) dos retornos dos financiamentos contratados com os

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;

(...)

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. 3º – O inciso III do 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
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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. 4º – O art. 5º da Lei nº 13.848, de 2001, fica acrescido do seguinte § 2º,

passando seu parágrafo único a vigorar como § 1º, com a redação que se segue:

“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

e 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.”.

Art. 5º – O inciso III do art. 6º da Lei nº 13.848, de 2001, passa a vigorar com a

redação que se segue, ficando o artigo 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. 6º – 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 §§
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1º e 2º do art. 5º e do inciso III e parágrafo único do art. 6º desta lei.”.

CAPÍTULO III

DO FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS

GERAIS

Art. 7º – Os arts. 1º, 5º e 6º, o inciso II e os §§ 1º e 2º do art. 3º, o “caput” e o § 2º

do art. 7º, o parágrafo único do art. 8º e o art. 10 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 funções programática

e de garantia, nos termos dos incisos I e V do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de

19 de janeiro de 2006.

§ 1º – Serão destacadas no orçamento do Fundo, por meio de programas

específicos, as parcelas destinadas a cada uma das funções descritas no ‘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 de garantia do Fundo, os quais serão 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 nº 91, de 2006;

(...)
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§ 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, em instituição financeira credenciada pela Secretaria de Estado

de Fazenda.

§ 2º – O Fundo transferirá ao Tesouro Estadual recursos para o pagamento integral

ou parcial de serviço e amortização de dívidas contraídas pelo Estado em operações

de crédito interna ou 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 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 depositário específico para a operação.

§ 2º – Os prazos, as condições e os procedimentos necessários para a liberação

dos recursos e bens patrimoniais destinados à concessão de garantia serão definidos

no edital e no contrato de parceria público–privada, firmado nos termos da lei.

§ 3º – Na hipótese prevista no § 1º, o depositário assumirá, por instrumento

contratual próprio, a responsabilidade pela liberação dos recursos nele depositados,

observados os critérios estabelecidos no § 2º, devendo o parceiro privado arcar com

o ônus decorrente da atuação do depositário.

§ 4º – Para fins da função de garantia, 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 – O superávit financeiro global da parcela pertencente ao Fundo destinada à

função de garantia, apurado ao término de cada exercício fiscal, poderá ser utilizada

nos exercícios seguintes, observado o disposto no § 6º.

§ 6º – A quitação, por qualquer meio, das parcelas devidas ao parceiro privado

resultará na exoneração proporcional do montante destinado à garantia do respectivo

contrato.
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§ 7º – A eventual discussão administrativa ou judicial do contrato de parceria

público-privada suspenderá, em relação à parcela controversa, a execução da

garantia em favor do parceiro privado.

§ 8º – Na hipótese prevista no § 6º, resolvida a discussão, os valores

eventualmente devidos ao parceiro privado serão corrigidos até a data do efetivo

pagamento, observando–se os índices adotados no contrato respectivo.

Art. 6º – Sem prejuízo da função de garantia, o Fundo fará, 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 programática, 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 gestor do Fundo é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Econômico, e o agente financeiro 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 a

função de garantia.

(...)

§ 2º – As disponibilidades financeiras em poder do agente financeiro ou de

instituições financeiras qualificadas como depositários de recursos do Fundo serão

mantidas 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
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oportunidade de aprovação dos contratos de parcerias público-privadas, na forma de

regulamento.

Art. 10 – Considera-se agente executor do Fundo o órgão ou a entidade da

administração estadual responsável por 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 das 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.”.

CAPÍTULO IV

DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO – FASTUR

Art. 8º – O “caput” do art. 1º, o art. 4º, o “caput” do art. 5º, o art. 6º, o “caput” do art.

7º, que fica acrescido do inciso V, o art. 8°, os i ncisos do art. 9º, que fica acrescido de

parágrafo único, o art. 11, o art. 12, o inciso VII e o parágrafo único do art. 13, que

fica acrescido do inciso VIII, 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 – 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 VI deste artigo;

II – retornos de benefícios fiscais concedidos por meio de lei, com base no

parágrafo único do art. 243 da Constituição do Estado;

III – receitas provenientes da cobrança de taxas e emolumentos pelo exercício das
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responsabilidades do Estado no setor de turismo;

IV – retornos do principal e encargos dos financiamentos com recursos deste

Fundo;

V – os recursos provenientes de operações de créditos interno e externo firmadas

pelo Estado e que venham ser destinadas ao Fundo;

VI – os 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;

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.

§ 4º – Os direitos creditórios decorrentes dos contratos de financiamento em vigor,

firmados no âmbito do Programa Estrada Real, serão incorporados ao Fastur, a partir

da data de publicação desta lei.

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;
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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;

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 a 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:

(...)

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° – O descumprimento de cláusula do contrato de financiamento com recursos

do Fundo sujeita o beneficiário a multa e juros moratórios bem como à suspensão ou

ao cancelamento de parcelas a liberar, devolução dos recursos transferidos,

conforme dispuser o regulamento, sem prejuízo das sanções cíveis, penais e

administrativas aplicáveis.

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, 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
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nº 91, de 2006, cabe à Secretaria de Estado de Fazenda 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 – Codemig –;

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.

CAPÍTULO V

DO FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Art. 9º – O art. 1º, acrescido de parágrafo único, os §§ 1º e 3º do art. 3º, o inciso I

do art. 4º, o inciso III do art. 5º, os §§ 1°, 2° e  3° e o inciso I do § 4° do art. 8º, o

“caput” do art. 9º e § 2° do art. 10 da Lei nº 15.9 80, 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 – (...)

Parágrafo único – 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.

(...)

Art. 3º – (...)

§ 1º – 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 do Poder

Executivo, uma única vez, por quatro anos, com base no desempenho do Fundo e na

sua disponibilidade financeira.

(...)

§ 3° – Os recursos necessários à equalização serão liberados à empresa

beneficiária ou ao depositário na forma de financiamento reembolsável.

Art. 4º – (...)

I – equalização o ato de tornar os encargos cobrados no contrato-referência
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equivalentes até o limite do menor encargo vigente no País, na data de

enquadramento da operação, a critério do grupo coordenador do Fundo, observadas

as normas constantes da Lei Federal nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964.

(...)

Art. 5º – (...)

III – os provenientes de operação de crédito interna ou externa, destinada ao

Fundo, de que o Estado seja mutuário.

(...)

Art. 8º – (...)

§ 1º – As competências e as atribuições do gestor e do agente financeiro são as

estabelecidas em regulamento, observadas as disposições da Lei Complementar nº

91, de 2006.

§ 2º – O agente financeiro atuará como depositário de recursos do Fundo e como

mandatário do Estado para contratar operações de financiamento com recursos do

Fundo e para efetuar cobranças em todas as instâncias.

§ 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;

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’ e nos §§ 2° e 3° 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 a supervisão financeira do

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 são as definidas no

inciso II do art. 9° da Lei Complementar nº 91, de 2006, e em regulamento,

observadas as normas aplicáveis.”.

CAPÍTULO VI

FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO – FINDES

Art. 10 – O § 2° do art. 1º, os incisos IV e V do a rt. 2º, o § 2° do art. 3º, o “caput” e o

inciso III do art. 4°, os arts. 7° e 8°, o inciso V  e o § 1° do art. 9º e o parágrafo único

do art. 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, ficando o

“caput” do art. 3º acrescido dos incisos VI e VII, e o art. 5º acrescido do § 2º,

renumerando-se o seu parágrafo único como § 1º:

“Art. 1º – (...)

§ 2º – O prazo para a contratação de financiamento no âmbito do Findes será de

onze 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.

Art. 2º – (...)

IV – empresa comercial ou de serviços, para a realização de investimentos e gastos

relacionados com o fornecimento de insumos ou a prestação de serviços a 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;

(...)

Art. 3º – (...)

VI – 90% dos valores provenientes dos retornos dos financiamentos contratados

com os beneficiários do Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões

Arrudas e Onça – Prosam –, a partir do segundo semestre do exercício de 2009;

VII – os valores relativos aos retornos de financiamentos contratados com os
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beneficiários dos seguintes fundos, a partir do segundo semestre do exercício de

2009;

a) Fundo Somma;

b) Fundo Estadual de Saneamento Básico – Fesb –;

c) Fundo de Desenvolvimento Urbano – Fundeurb.

(...)

§ 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  2006.

(...)

Art. 4º – O Findes, de duração indeterminada, exercerá a função de financiamento

ou de garantia, nos termos dos incisos III e IV do art. 3º da Lei Complementar nº 91,

de 2006, 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 de empreendimento em fase de recuperação

ou de reativação, condicionada à aprovação de seu plano de recuperação pelo grupo

coordenador do Findes, por unanimidade.

Art. 5º – (...)

§ 1º – O regulamento do Fines poderá estabelecer outros procedimentos referentes

ao enquadramento das solicitações de financiamento e às alçadas deliberativas para

a aprovação das operações.

§ 2º – O descumprimento de cláusula do contrato de financiamento com recursos

do Fundo sujeita o beneficiário a multa e juros moratórios bem como à suspensão ou

ao cancelamento de parcelas a liberar, devolução dos recursos transferidos,

conforme dispuser o regulamento, sem prejuízo das sanções cíveis, penais e

administrativas aplicáveis.

(...)

Art. 7º – O gestor do Findes é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Econômico, com as atribuições definidas no art. 8º e no inciso I do art. 9º da Lei
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Complementar nº 91, de 2006, e em regulamento.

Art. 8º – O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. – 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 em 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.

§ 1º – Havendo a alienação de bens dados em pagamento, nos termos do inciso IV

do ‘caput’, o BDMG poderá debitar, dos valores resultantes das alienações a serem

transferidos ao Fundo, os gastos relativos a procedimentos judiciais, a título de

ressarcimento.

(...)

Art. 11 – (...)

Parágrafo único – As atribuições e competências do grupo coordenador são as

estabelecidas no inciso IV do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, e em

regulamento.”.

Art. 11 – Ficam revogados os incisos IV e V e o parágrafo 2º do art. 3º da Lei nº

11.396, de 1994, e o parágrafo único do art. 5º da Lei nº 15.686, de 2005.
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Art. 12 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Chico Uejo - Ronaldo Magalhães -

Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.876/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de iniciativa do Governador do Estado, “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”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 16/10/2009, 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 sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art.

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

Fundamentação

A proposição em análise visa a uniformizar os critérios para gestão e execução dos

programas sociais promovidos pelo Poder Executivo estadual que impliquem

transferência gratuita de bens, valores ou benefícios para órgãos e entidades de

qualquer nível de governo, instituições privadas ou pessoas físicas. A unificação

legislativa desses critérios de gestão e execução pode evitar que, mesmo

involuntariamente, ocorram assimetrias pouco justificáveis nas relações entre o

Estado e os beneficiários de tais programas sociais.

A Constituição da República, ao prever, em seu art. 2º, o princípio da

independência e harmonia dos Poderes, assegura-lhes a autonomia no desempenho

das respectivas funções. No que se refere ao Poder Executivo, sua atuação volta-se

à administração da coisa pública, o que abrange a execução de programas sociais.

A iniciativa do Governador do Estado é, portanto, coerente com o sistema

constitucional, não se verificando vício formal no que toca à deflagração do presente

processo legislativo, que se ampara no art. 65 da Constituição Estadual.
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Por outro lado, o disciplinamento de critérios para gestão e execução de programas

sociais realizados pelo Poder Executivo estadual enquadra-se no âmbito da

competência legislativa do Estado, por força de sua prerrogativa de

autoadministração, prescrita no art. 25 da Constituição da República. Observa-se,

ademais, que a proposição cuidou de ressalvar, em seu art. 18, que “Os projetos, as

operações e as ações de caráter social executadas com recursos oriundos de

transferências voluntárias estão sujeitos às regras definidas pelo ente transferidor.”

Além disso, os programas sociais especificados no projeto enquadram-se no

domínio da competência material do Estado, de acordo com os arts. 23 e 25 da

Constituição da República.

A proposição em exame mostra-se, pois, materialmente consonante com as

disposições constitucionais, também porque trata dos critérios para gestão e

execução de políticas públicas que visam, justamente, a cumprir os objetivos

insculpidos no art. 3º e os direitos sociais previstos no art. 6o da Magna Carta.

À Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, responsável pela análise

do mérito da proposição, caberá aprofundar o exame da compatibilidade dos

programas constantes do seu anexo com a legislação orçamentária do Estado, em

particular com os objetivos e os demais elementos dos programas sociais instituídos

no Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – para o período de 2008 a

2011. Observamos que essa relação é corretamente anunciada nos arts. 1o e 3o do

projeto, que asseguram, assim, a sistematicidade da legislação estadual sobre

políticas públicas.

Ressaltamos, não obstante, que os princípios constitucionais da administração

pública bem como seus desdobramentos legislativos, as normas gerais de direito

financeiro e as leis orçamentárias do Estado condicionam a execução de todo e

qualquer programa social realizado pelo Poder Executivo. É importante ter em vista,

ademais, que já há uma série de leis em vigor que prescrevem sanções

administrativas, civis e penais para eventual distribuição de bens, valores ou

benefícios por parte da administração pública em desacordo com as exigências

dessas normas.

A legislação federal importa também em restrições específicas à execução de
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disposições constantes na proposição. Assim, por exemplo, o § 10 do art. 73 da Lei

Federal nº 9.504, de 1997, que estabelece normas para as eleições, proíbe a

distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública

nos anos em que se realizarem eleições, exceto nos casos de calamidade pública, de

estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução

orçamentária no exercício anterior. Observamos que a mesma restrição consta no art.

16 do projeto em exame.

A menção à previdência social na alínea “a” do inciso I do art. 2o do projeto, por seu

turno, deve-se articular ao sistema das Leis Federais nºs 8.212 e 8.213, de 1991, que

dispõem, respectivamente, sobre a organização da seguridade social e os planos de

benefícios da previdência social. Essas leis preveem a prestação dos serviços da

previdência social pela União Federal, que é a beneficiária dos recursos necessários

para tanto, conforme o art. 195 da Constituição da República.

O art. 5º do projeto, por sua vez, é limitado pela Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

dispõe sobre normas gerais de direito financeiro, de observância obrigatória pelos

Estados. Segundo o art. 12, § 3o, I, desta lei, as subvenções sociais destinam-se

exclusivamente a “instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural,

sem finalidade lucrativa”. De acordo com seu art. 19, “a Lei de Orçamento não

consignará ajuda financeira, a qualquer título, a empresa de fins lucrativos, salvo

quando se tratar de subvenções cuja concessão tenha sido expressamente

autorizada em lei especial”. Finalmente, seu art. 21 prescreve que “a Lei de

Orçamento não consignará auxílio para investimentos que se devam incorporar ao

patrimônio das empresas privadas de fins lucrativos”.

A Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, por meio de ofício, encaminhou

propostas de alterações ao projeto em exame. São modificações pontuais no corpo

do texto normativo, com o fito de aprimorar sua coerência e redação. Sugere, por

exemplo, suprimir as disposições que, conforme indicamos acima, poderiam esbarrar

em legislação federal no momento da execução. Propõe ainda incluir outros

programas sociais no Anexo do projeto. Pretende, assim, vincular todos os programas

sociais desenvolvidos pelo governo do Estado aos critérios de gestão que a

proposição visa a uniformizar. Tendo em vista, então, o caráter positivo da
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manifestação da Secretária de Estado, que objetiva aperfeiçoar o projeto em função

de sua finalidade, acolhemos suas propostas no substitutivo que apresentamos ao

final deste parecer.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.876/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Uniformiza os critérios de gestão e execução para transferência gratuita de bens,

valores ou benefícios por órgãos e entidades da administração pública estadual,

compreendidos no âmbito dos programas sociais que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º – Esta lei uniformiza os critérios gerais de gestão e execução para

transferência de bens, valores ou benefícios por órgãos e entidades do Poder

Executivo estadual para órgãos e entidades de qualquer nível de governo, para

instituições privadas e para pessoas naturais, cuja distribuição gratuita é permitida no

âmbito de Programas Sociais constantes do Plano Plurianual de Ação Governamental

– PPAG – para o período de 2008 a 2011, e suas revisões anuais, conforme previsão

constante do Anexo desta lei.

§ 1º – Incluem-se no conceito de transferência gratuita de bens, valores e

benefícios as subvenções, os auxílios e as contribuições financeiras,

independentemente de sua denominação formal, realizados em conformidade com os

princípios da administração pública.

§ 2º – A distribuição de bens, valores ou benefícios a serem transferidos nos termos

do “caput” deste artigo bem como seus destinatários que não tenham sido

especificados no Anexo desta lei continuarão seguindo os critérios próprios já

previstos na legislação específica, observado o disposto no art. 18.

CAPÍTULO II

DOS PROGRAMAS SOCIAIS

Art. 2º – Para os fins desta lei, considera-se:



____________________________________________________________________________
373

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 assistência aos desamparados e a proteção à maternidade;

b) criar mecanismos de acesso à alimentação adequada, 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;

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;

h) promover políticas socioeducativas 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;

l) criar mecanismos de estímulo e proteção à produção de alimentos e ao

agronegócio e promover a política agrária e fundiária;

m) promover o desenvolvimento socioeconômico dos Municípios mineiros.

CAPÍTULO III

DOS BENEFICIÁRIOS

Art. 3º – A escolha dos beneficiários das transferências de que trata esta lei se fará

com base nos objetivos dos programas sociais implementados pela administração

pública, nas metas físicas e financeiras das ações que os compõem e na finalidade e

na natureza do produto, nos termos do PPAG para o período de 2008 a 2011 e suas

revisões anuais.

Art. 4º – São obrigações dos beneficiários das transferências de que trata esta lei,
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além de outras que podem estar definidas em legislação específica:

I – apresentar os documentos necessários à formalização da transferência, nos

termos definidos pela legislação;

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 a adequada utilização dos bens e recursos

objeto de transferência.

Art. 5º – O órgão ou entidade responsável pelas transferências de que trata esta lei

deverá, quando a finalidade da transferência o exigir, periodicamente verificar se o

destinatário dos bens, valores ou benefícios continua preenchendo as exigências que

a autorizaram.

CAPÍTULO IV

DA FORMALIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS

Art. 6º – 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. 7º – A transferência gratuita 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.

Art. 8º – Regulamento disporá sobre os critérios e mecanismos para a atualização

de cadastros de beneficiários bem como sobre 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,
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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 publicidade 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.

Art. 13 – O regulamento desta lei poderá estabelecer outras exigências para

controle do repasse e da utilização dos bens e valores transferidos.

Art. 14 – 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.

CAPÍTULO VI

DA RESCISÃO

Art. 15 – 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 de qualquer um 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 – O órgão ou entidade da administração pública estadual poderá

instaurar processo administrativo próprio para apurar a responsabilidade dos

beneficiários que incorrerem em qualquer das ações arroladas neste artigo bem como

dos agentes públicos envolvidos.

CAPÍTULO VII
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16 – Os programas sociais previstos no Anexo desta lei só poderão ser

executados em ano de eleição para mandato eletivo estadual e federal se já

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 programas sociais executados com recursos oriundos de

transferências voluntárias estão sujeitos às regras definidas pelo ente transferidor.

Art. 19 – Poderá haver transferência gratuita de bens patrimoniais inservíveis por

órgãos e entidades do Poder Executivo estadual para o Serviço Voluntário de

Assistência Social – Servas –, desde que realizada exclusivamente para fins e uso de

interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica,

relativamente à escolha de outra forma de alienação, nos termos da alínea “a” do

inciso II do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 20 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

PROGRAMAS SOCIAIS SUJEITOS AOS CRITÉRIOS UNIFORMIZADOS

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2009)

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:

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 ou refeições; transporte;

hospedagem; equipamentos de proteção individual, entre outros necessários à

realização e participação nos cursos; pagamento de inscrições para cursos diversos

voltados ao treinamento e atualização do trabalhador; apoio a empreendimentos

econômicos solidários, compreendendo desde a formação e qualificação técnica até a

comercialização, mediante realização de feiras de economia popular; entre outros
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inerentes à execução do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoa natural, 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 e a

mortalidade materna 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 implementação e manutenção da rede Viva Vida.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; construção e reforma de Centros Viva Vida e das Casas de Apoio

à Gestante e à Puérpera; aquisição de equipamentos, mobília, artefatos, ferramentas,

utensílios, entre outros, para os Centros Viva Vida e para as Casas de Apoio à

Gestante e à Puérpera; 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; qualificação dos

profissionais da Rede Viva Vida por meio de cursos ou outras formas de capacitação

a serem executados inclusive pela Escola de Saúde Pública - ESP-MG -; ações de

mobilização social, com repasses de recursos para Municípios, prestadores de

serviço e organizações não governamentais, bem como outros bens, valores ou

benefícios inerentes à consecução dos objetivos do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: Municípios, consórcios

intermunicipais de saúde, prestadores de serviços do SUS, como hospitais e centros

de referência, organizações não governamentais e outras pessoas jurídicas de direito

público ou privado voltadas à realização e promoção do programa que tem como

público-alvo mulheres, recém-nascidos e crianças.

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
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disseminação cultural e artística, a partir de cidades-polo, com a implantação de

novos espaços culturais públicos e a revitalização dos já existentes:

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,

entre outros.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: população de Belo Horizonte, de

todas as idades e classes sociais, turistas, estudantes, pessoas interessadas em arte,

conhecimento e entretenimento; população da mesorregião do Vale do Jequitinhonha,

especificamente população da microrregião de Salinas. Turistas de procedências

estadual, nacional e internacional.

IV - No programa social O Estado para os Cidadãos, cujo objetivo é auxiliar os

Municípios mineiros que necessitam de melhoria ou ampliação de suas

infraestruturas:

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; vigas metálicas, bueiros, mata-burros, lajes pré-moldadas,

abrigos para ônibus, entre outros elementos estruturais e de infraestrutura; apoio

material e financeiro nos atendimento a situações de emergências ou calamidade,

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,

torna-se protagonistas de suas vidas e comunidades, atuando como agentes de

desenvolvimento social, e ser preparados para os desafios do mercado de trabalho:

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 e 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
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aprendizagem nas oficinas; premiações em atividades previstas no programa, a

exemplo de computadores, DVDs players, aparelhos portáteis de reprodução de

áudio e vídeo, aparelhos de microinformática e eletroeletrônicos em geral, entre

outros que possam despertar o interesse do público alvo, com foco nos objetivos do

programa.

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):

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

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 eletro-eletrônicos em geral, entre outros inerentes

à 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 à 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:

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, materiais e

equipamentos necessários à prática de esportes em geral, entre outros inerentes à

execução do programa.
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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:

a) Bens, valores ou benefícios, cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

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 e 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 têm-se como exemplos as

seguintes: infraestrutura, pavimentação, esgotamento sanitário, acesso à estradas

vicinais, pontes, 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 multiuso;

arquibancada de estádios; escolas municipais; áreas de lazer; creche; quadra

poliesportiva; cemitério; praças e campos de futebol; ampliação, implantação e/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; tanques de leite; repasse de
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recursos para implementação de Centros de Referência em Assistência Social - Cras

-; entre 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

vinculados, o acesso às informações produzidas e a prestação de serviços de

assessoramento técnico específico:

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 e refeições; transporte; hospedagem; entre

outros inerentes à execução do programa.

b) Destinatários dos bens valores ou benefícios: unidade e órgãos da administração

pública estadual; entidades públicas, privadas e do terceiro setor; usuários dos

serviços prestados pelo Sistema Estadual de Cultura; público em geral.

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 à melhoria de condições de

segurança alimentar e nutricional dos agricultores familiares:

a) Bens, valores ou benefícios, cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; sementes qualificadas; adubos; fertilizantes e outros insumos

diretamente relacionados com a produção agrícola; cursos de capacitação,

treinamento, consultoria e assessoria técnica ao público alvo; material didático e

escolar; excedente da produção agrícola desenvolvida no âmbito do programa;
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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 hidráulica, caixa-d’água e tubulação;

entre outros inerentes à 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) Bens, valores ou benefícios, cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; cursos de capacitação, material didático, lanche e refeições,

transporte, hospedagem, entre outros necessários à realização e participação nos

cursos.

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 Comunidade Ativa Ações Sociais Econômicas e

Comunitárias para Populações Carentes, cujo objetivo é o apoio ao desenvolvimento

de ações de combate à fome e à exclusão socioeconômica nos Municípios da região

de abrangência do Idene:

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,
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centrífugas para extrair polvilho, cessadeira automática, copos, cubas,

embaladora/seladora/datadora elétrica, extintor de incêndio, fogão industrial,

transformador elétrico industrial, caixa-d’água, forno industrial elétrico para biscoitos

de alta 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, cilindro de massas para biscoitos, masseira para

biscoitos, carrinho de transporte, cursos de capacitação, consultoria e assessoria ao

público alvo, 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, 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, bóias, alevinos para os cultivos (milheiro), rações, serviço gráfico,

despesas com diárias, material didático, combustível para veículos e embarcações

motorizadas, realização dia-de-campo, oficinas; cisternas; entre outros inerentes à

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 conseqüência, os índices de criminalidade entre os jovens:

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;

cursos de capacitação e oficinas, material didático, lanche e refeições, transporte,

dentre outros necessários à realização e participação nos cursos; sessões cinema e



____________________________________________________________________________
384

teatro; feiras de tecnologia e cultura; rua de lazer com distribuição de lanche e

refeições; entre outros inerentes à execução do programa.

b) Destinatários dos bens valores ou benefícios: alunos regularmente matriculados

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:

a) Bens, valores ou benefícios, cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

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 à 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:

a) Bens, valores ou benefícios, cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; apostilas e material didático sobre educação patrimonial, cultural

e artístico; 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 e refeições; transporte; hospedagem; dentre outros necessários à

realização e participação nos eventos.

b) Destinatários dos bens valores ou benefícios: pessoas naturais de origem
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variada, incluindo artistas, técnicos e demais trabalhadores (profissionais ou

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:

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 e 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:

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 e 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
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jurídicas de direito público ou privado voltadas à execução e promoção do programa.

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 e/ou mecanismos de incentivo à cultura de âmbito

municipal:

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 e 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) 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.
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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; viagens de familiarização dos 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.

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) 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, inclusive

através da Escola de Saúde Pública – ESP-MG; materiais didáticos; materiais

escolares; lanches, refeições; transporte; hospedagem, dentre outros necessários;

dentre outros inerentes à execução do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais e pessoas
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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.

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; custeio de profissionais que atuarão

nestas unidades; medicamentos básicos e de alto custo; cursos, seminários e demais

eventos voltados à atividade farmacêutica; materiais promocional; 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,

pessoas naturais e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à

promoção e execução do programa tendo como público-alvo a 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.

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; e equipamentos, mobiliário e

demais bens entendidos como necessários ou úteis aos Centros das redes de

atenção à saúde, às Centrais de Transporte e aos hospitais do SUS; consultoria e

assessoria na implantação e manutenção dos Centros; despesas de viagens para

monitoramento dos Centros e capacitações; cursos, seminários e demais eventos de

capacitação a serem executados inclusive pela Escola de Saúde Pública - ESP,

sensibilização e aprimoramento dos profissionais de Recursos Humanos atuantes nas

redes de atenção à saúde; doação/cessão de microônibus; ambulâncias e outros

veículos necessários ao Transporte em Saúde e serviços de consultoria, capacitação
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(diárias e transportes), serviços administrativos (operados/teledigitadores), reposição

de equipamentos, manutenção de estruturas físicas das Centrais de Regulação,

compra de transporte aéreo e compra de procedimentos (ambulatorial e hospitalar)

para atender a ações judiciais.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: Municípios, Consórcios

Intermunicipais de Saúde, Hospitais do SUS e outros prestadores de serviços de

saúde como os Centros de Referência, profissionais de RH que atuam nos Centros

das redes de atenção à saúde e hospitais do SUS, profissionais responsáveis pelo

monitoramento dos Centros, profissionais que fazem parte da estrutura das Centrais

de Regulação.

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) 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:

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,

reforma, equipamento de Unidades Básicas de Saúde; execução de ações

continuadas de formação de profissionais, inclusive mediante a Escola de Saúde
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Pública, com disponibilização de bens e material de consumo para estrutura destas

ações, através de doação ou cessão para o Município-pólo e/ou consórcio

intermunicipal de saúde; prestação de serviço de Registro Eletrônico em Saúde e

todos os serviços a ele associados, capacitação de equipe e implantação de

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).

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, pessoas naturais e

pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à promoção e execução do

programa que busca beneficiar a população do Estado através de 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:

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; prêmios em dinheiro, em bens (a exemplo de microcomputadores

e eletroeletrônicos), e em viagens; mobiliário escolar, equipamentos esportivos,

transporte, lanches, livros didáticos e de literatura; dentre outros inerentes à execução

do programa.

b) Destinatários dos bens valores ou benefícios: escolas, alunos e professores da

Rede Pública de Ensino.
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XXVIII - No programa social Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior na

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:

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 acadêmico, dentre outros inerentes à

execução 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:

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;

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, psicologia,

fonoaudiologia, terapia e aconselhamento em grupo; dentre outros inerentes à

execução do programa.
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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 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:

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; veículos, equipamentos, ferramentas, materiais de construção;

capacitação de pessoal; dentre outros inerentes à execução do programa.

b) Destinatários dos bens valores ou benefícios: pessoa natural; Municípios e

entidades públicas ou privadas que tenham projetos de obras municipais com alcance

social.

XXXI - No programa social 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:

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, equipamentos de informática; veículos;

atendimento médico e psicopedagógico; dentre outros inerentes à execução do

programa.

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 Conservação do Cerrado e Recuperação da Mata

Atlântica, cujo objetivo é promover a conservação do Cerrado e a recuperação da
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Mata Atlântica em Minas Gerais:

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 (bolsa

verde) por serviços ambientais para conservação; promoção de assistência técnica

florestal e de arborização municipal; dentre outros inerentes à execução 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 17.727/08, 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:

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, pessoa natural

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

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:

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,
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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 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:

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

leite, repasse de valores, curso de capacitação profissional, diárias, lanches e

refeições, transportes e despesas a ele inerentes, além de materiais didáticos e

insumos para o desenvolvimento da produção, a exemplo de fornecimento de

sementes, entre outros inerentes à execução do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: população carente da área de

abrangência do Idene, produtores rurais, pecuaristas e entidades parceiras do

programa.

XXXVI - 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; cursos de capacitação, treinamento, consultoria e assessoria,

materiais didáticos, diárias, lanches, refeições, hospedagem; transportes e despesas

a ele inerentes; além de insumos para o desenvolvimento da atividade rural, a

exemplo de: sementes, adubos, mudas, lona, mourões, arame, pregos,insumos

agrícolas, ração animal, animais de pequeno porte como galináceos, suínos,

caprinos, ovinos, peixes; sistemas de abastecimento de água compostos de bomba



____________________________________________________________________________
395

hidráulica, caixa-d’água, tubulação e bomba sapo; carrinhos de mão, ferramentas,

pulverizador costal, depenadeiras; seladora a pedal, material caçamba, chapa de aço

galvanizado, material chassi ferro, pés de ferro, pneus, roda; concha, tachos de

cozimento, escorredor de massa, escumadeira, chaleira, colher, faca, forma, leiteira,

caçarola, panela, caldeirão, panela de pressão, mini-fogão, botijão de gás para

desenvolvimento de atividades e instalação de cozinhas comunitárias, tanque de

resfriamento de leite, pasteurizador, caldeira; contratação de ônibus para transporte

em geral; cessão em regime de comodato ou doação de materiais e equipamentos de

informática como computadores, notebooks, impressoras, copiadoras e scanner,

DVDs; máquina digital, “software” para monitorar e avaliar os programas, veículos

automotivos, combustível, equipamentos e instrumentos para medição

georreferenciada e inspeção como GPS; despesas com a divulgação de projetos,

entre outros inerentes à execução do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: pequenos produtores rurais e suas

associações representativas; população residente em áreas de acampamentos e pré-

assentamento da reforma agrária; população residente em área de terras devolutas

rurais e urbanas do Estado, Municípios e entidades públicas ou privadas cujas

finalidades estejam relacionadas ao programa.

XL - No programa social Resíduo Sólido, cujo objetivo é promover e fomentar a não

geração, o reaproveitamento, a reciclagem e a disposição adequada de resíduos

sólidos com vistas à melhoria da saúde ambiental:

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para construção de aterro sanitário ou aterro controlado, bem

como usinas de triagem e compostagem de lixo.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: população urbana.

XXXVII - No programa social Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos, cujo

objetivo é promover a saúde por meio da implantação, ampliação e melhoria dos

sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário:

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para a construção de módulos sanitários, sistema de tratamento

de esgoto sanitário e sistema simplificado de abastecimento de água.
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b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: população que reside em área

onde não existam ou sejam inadequadas as instalações sanitárias.

XXXVIII - No programa social Apoio ao Fortalecimento da Rede de Cidades, cujo

objetivo é suprir carências no planejamento e gestão de políticas urbanas e regionais:

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para a recuperação e pavimentação de vias urbanas,

assessoramento técnico em planejamento urbano e capacitação em gestão

municipal.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: Municípios, consórcios

intermunicipais, entidades e pessoas naturais que possuam presença importante na

implementação do programa.

XXXIX - No programa social Projeto de Combate à Pobreza Rural do Estado de

Minas Gerais, cujo objetivo é promover a melhoria do bem-estar e renda da

população rural; aumentar o capital social das comunidades; melhorar a governança

local; promover maior integração de políticas, programas e projetos de

desenvolvimento local por meio dos conselhos municipais:

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de recursos diretamente a associação comunitária para implantação de

subprojetos, tais como fabriquetas de farinha, irrigação comunitária, piscicultura,

apicultura, centros sociais comunitários, entre outros inerentes à execução do

programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: associações comunitárias

legalmente constituídas.

XL - No programa social Desenvolvimento da Atividade Produtiva Florestal, cujo

objetivo é promover o fortalecimento da cadeia produtiva de floresta plantada por

meio do fomento da atividade de silvicultura tradicional e pela integração com lavoura

e pecuária, buscando a sustentabilidade da base florestal:

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

concessão de insumos para plantios florestais, tais como mudas, formicidas, adubos,

entre outros inerentes à execução do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: produtores rurais devidamente
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cadastrados.

XLI - No programa social Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos, cujo

objetivo é promover e proteger os direitos humanos, sua implantação e

acompanhamento, promovendo a intersetorialidade e descentralização desta política

no Estado de Minas Gerais.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

veículos, mobiliário e equipamentos de informática para estruturação dos conselhos.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: conselhos tutelares.

XLII - No programa social Gestão da Política da Criança e do Adolescente, cujo

objetivo é apoiar Municípios e entidades sociais na implantação, implementação e

controle da política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente;

capacitar os gestores municipais e Conselheiros de direitos e tutelares de acordo com

o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

equipamentos de informática.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: conselhos tutelares.

XLIII - 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 como forma de

acesso ao mercado segurador privado.

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.

XLIV - No programa social Prevenção Social da Criminalidade, nas ações no âmbito

do Fica Vivo, cujo objetivo é buscar a prevenção social à criminalidade através da

inclusão dos jovens em áreas com altos índices de criminalidade violenta, visando ao
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controle de homicídios, através de oficinas de cultura, esporte e produtivas, tornando

os jovens protagonistas de suas vidas e comunidades e tendo por consequência a

redução dos índices de criminalidade na faixa etária juvenil nas localidades atendidas

pelo programa e a redução de fatores de risco através da construção de fatores de

proteção pessoais e comunitários.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

aquisição de equipamentos, repasse de valores; realização de cursos de qualificação

profissional, treinamento e oficinas diversas; materiais didáticos; lanches; refeições;

transporte; hospedagem; equipamentos, insumos, e materiais necessários ao

desenvolvimento das oficinas; equipamentos e materiais esportivos, a exemplo de

uniformes, instrumentos para todos os tipos de esporte, medalhas, troféus, entre

outros necessários à prática de esportes em geral; camisetas; materiais para oficinas

de cultura diversas e de inclusão produtiva; premiações em atividades previstas no

programa; pagamento de inscrições em cursos diversos; repasse de valores e de

bens para prover o desenvolvimento de projetos comunitários que tenham por objeto

a prevenção social à criminalidade entre o público alvo, e outras atividades que

possam despertar o interesse do público.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens de 12 a 24 anos residentes

em áreas com altos índices de criminalidade atendidas pelo programa.

XLV - No programa social Prevenção Social da Criminalidade, nas ações de

Mediação de Conflitos em Áreas de Risco, cujo objetivo é buscar a prevenção social

à criminalidade através da mediação de conflitos e acesso à justiça e a inclusão

social de pessoas e comunidades em localidades com altos índices de criminalidade,

através da mediação inter-pessoal e comunitária, articulação de redes sociais entre

órgãos governamentais e não governamentais e lideranças comunitárias,

possibilitando a resolução extrajudicial de conflitos, o protagonismo comunitário e a

redução de fatores de risco através da construção de fatores de proteção pessoais e

comunitários.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores e de bens para prover o desenvolvimento de projetos

comunitários que tenham por objeto a prevenção social à criminalidade, realização de
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cursos de qualificação profissional; materiais didáticos; lanches e refeições;

transporte; hospedagem, entre outros necessários à realização e participação em

cursos, encontros comunitários, seminários visando à articulação comunitária e

inclusão do público; pagamento de inscrições em cursos diversos; bem como outros

bens, valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais e entidades em

áreas com altos índices de criminalidade atendidas pelo programa.

XLVI - No programa social Prevenção Social da Criminalidade, nas ações da

Central de Apoio e Acompanhamento às Penas e Medidas Alternativas, cujo objetivo

é buscar a prevenção social à criminalidade através da promoção, implantação,

ampliação, articulação e efetivação das penas e medidas alternativas à prisão,

através da formação de redes sociais compostas por órgãos governamentais e não

governamentais para o devido cumprimento das penas e medidas com cunho

educativo, visando a diminuição da reincidência penal, a prevenção social à

criminalidade e a redução de fatores de risco através da construção de fatores de

proteção.

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

cumprimento de penas e medidas alternativas, realização de cursos de qualificação

profissional; repasse de valores e de bens para prover o desenvolvimento de projetos

temáticos que tenham por objeto a prevenção social à criminalidade; materiais

didáticos; lanches e refeições; transporte; hospedagem, entre outros necessários à

realização e participação em grupos visando o cumprimento de penas e medidas com

caráter educativo; pagamento de inscrições em cursos diversos; bem como outros

bens, valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas com determinação

judicial de cumprimento de penas e medidas alternativas nos Municípios

contemplados pelo programa.

XLVII - No programa Prevenção Social da Criminalidade, nas ações de

Reintegração Social dos Egressos do Sistema Prisional, cujo objetivo é buscar a

prevenção social à criminalidade através da reinserção social do egresso do sistema
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prisional, visando ampliar o acesso às ações de atendimento, orientação, qualificação

e encaminhamento para o mercado de trabalho, promoção da cidadania,

reaproximação familiar, atividades culturais, entre outras necessárias à retomada de

vínculos e acesso aos direitos sociais visando à diminuição dos estigmas e

reincidência criminal e a redução de fatores de risco através da construção de fatores

de proteção.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; cestas básicas, realização de cursos de qualificação profissional;

materiais didáticos; materiais escolares; lanches e refeições; transporte;

hospedagem; equipamentos de proteção individual, entre outros necessários à

realização e participação nos cursos; repasse de valores e de bens para prover o

desenvolvimento de projetos comunitários que tenham por objeto a prevenção social

à criminalidade; 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, incentivo econômico para instituições públicas ou privadas que

empregarem egresso, bem como outros bens, valores ou benefícios inerentes à

consecução dos objetivos do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: egressos do sistema prisional de

Minas Gerais.

XLVIII - No programa social Expansão, Modernização e Humanização do Sistema

Prisional, nas ações de Incentivo à Ampliação do Sistema Apac, cujo objetivo é

ampliar a capacidade do sistema e a efetividade da ressocialização do condenado

aos regimes fechado, semiaberto e aberto, reforçando a participação da sociedade e

promovendo a redução de custo para o Estado.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para custeio e/ou construção, cessão de uso ou em regime de

comodato de imóveis, aquisição de bens e insumos, entre outros inerentes à

execução do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: entidades privadas sem fins

lucrativos cuja finalidade seja a custódia de presos condenados pela justiça.
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XLIX - No programa social Expansão, Modernização e Humanização do Sistema

Prisional, nas ações de Criação e Implantação de um Modelo de Co-gestão ou

Gestão Indireta de Unidade de Custódia, cujo objetivo é ampliar a capacidade do

sistema e a efetividade da ressocialização do condenado ao regime aberto e similar,

reforçando a participação da sociedade e promovendo a redução de custo para o

Estado.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para custeio, cessão de uso ou em regime de comodato de

imóveis, aquisição de bens e insumos, entre outros inerentes à execução do

programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: entidades privadas sem fins

lucrativos cuja finalidade seja a custódia de presos condenados pela justiça.

L - No programa social Atendimento às Medidas Socioeducativas, nas ações de

Atendimento aos Adolescentes em Conflito com a Lei em Cumprimento de Medida de

Semiliberdade, cujo objetivo é prestar atendimento ao adolescente e jovem adulto em

conflito com a lei com restrição de liberdade determinada, viabilizando o adequado

cumprimento desta medida socioeducativa judicialmente imposta. Zelando pela

promoção dos vínculos comunitários do adolescente, promovendo atividades

externas a partir da articulação com a rede local em todos os âmbitos: escolarização,

profissionalização, família, saúde, lazer, esporte, cultura e segurança.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; custeio das Casas de Semiliberdade implantadas; hospedagem;

aluguel; reforma e adaptações das Casas de Semiliberdade; aquisição de

equipamentos, mobília, artefatos, ferramentas, utensílios, dentre outros; contratação

de pessoal; alimentação; transporte, combustível; capacitação de equipes; produtos

de higiene, roupas e utensílios de uso pessoal dos adolescentes e jovens adultos do

programa; materiais didáticos; cursos profissionalizantes; auxílio financeiro para a

participação e a promoção de eventos de dança, esportes e artes, bem como outros

bens, valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: adolescentes e jovens adultos (12

a 21 anos) e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à realização e
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promoção do programa.

LI - No programa social Atendimento às Medidas Socioeducativas nas ações de

Atendimento às Condições Operacionais dos Centros Socioeducativos, cujo objetivo

é prestar atendimento ao adolescente e jovem adulto em conflito com a lei, com

medida de privação de liberdade determinada, viabilizando o adequado cumprimento

desta medida socioeducativa judicialmente imposta, zelando pela promoção dos

vínculos comunitários do adolescente, promovendo as atividades a partir da

articulação com a rede local em todos os âmbitos: escolarização, profissionalização,

família, saúde, lazer,esporte, cultura e segurança.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; custeio dos Centros Socioeducativos; hospedagem; veículos;

aluguel; reforma e adaptações; aquisição de equipamentos, mobília, artefatos,

ferramentas, utensílios, dentre outros; contratação de pessoal; assessoria e

consultoria; alimentação; transporte, combustível; capacitação de equipes; produtos

de higiene, roupas e utensílios de uso pessoal dos adolescentes e jovens adultos do

programa; materiais didáticos; cursos profissionalizantes; auxílio financeiro para a

participação e a promoção de eventos de dança, esportes e artes, bem como outros

bens, valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: adolescentes e jovens adultos (12

a 21 anos) e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à realização e

promoção do programa.

LII - No programa social Atendimento às Medidas Socioeducativas nas ações de

Aprimoramento e Ampliação da Gestão das Medidas de Meio Aberto, cujo objetivo é

prestar atendimento ao adolescente e jovem adulto em conflito com a lei em medidas

de Liberdade Assistida ou Prestação de Serviço à Comunidade, viabilizando o

adequado cumprimento dessa medida socioeducativa judicialmente imposta, zelando

pela promoção dos vínculos comunitários do adolescente, promovendo as atividades

a partir da articulação com a rede local em todos os âmbitos: escolarização,

profissionalização, família, saúde, lazer, esporte, cultura e segurança.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; custeio do Programa de Meio Aberto; hospedagem; aquisição de
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equipamentos, computadores, impressoras, eletroeletrônicos, mobília, artefatos,

ferramentas, utensílios, dentre outros; contratação de pessoal; assessoria e

consultoria; alimentação; transporte, combustível; capacitação de equipes; cursos

profissionalizantes; auxílio financeiro para a participação e a promoção de eventos de

dança, esportes e artes; materiais didáticos, realização de seminários, bem como

outros bens, valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos do

programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: adolescentes e jovens adultos (12

a 21 anos) e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à realização e

promoção do programa.

LIII - No programa social Atendimento às Medidas Socioeducativas nas ações de

Estruturação do Programa de Egressos, cujo objetivo é prestar atendimento ao

adolescente e jovem adulto desligados do sistema socioeducativo por cumprimento

integral de medidas socioeducativas anteriormente impostas, auxiliando ao

beneficiário no seu processo de fortalecimento de vínculos comunitários, familiares e

sociais, buscando, preferencialmente, utilizar os equipamentos disponíveis na rede de

atendimento, conforme estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

São objetivos desse Programa, ainda: mapear e articular a rede de atendimento aos

adolescentes; definir fluxo e efetivar encaminhamento para as redes pública e privada

de serviços; favorecer e incentivar o adolescente e seus familiares a utilizarem os

equipamentos públicos disponíveis na comunidade, bem como realizar seminários,

encontros e capacitações para estimular o debate acerca do tema da adolescência e

criar mais possibilidades para esse público.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; seminários; encontros; veículos; aluguel; hospedagem; reforma e

adaptações; aquisição de equipamentos, computadores, mobília, artefatos,

ferramentas, dentre outros; materiais didáticos; contratação de pessoal; assessoria e

consultoria; alimentação; transporte, combustível; capacitação de equipes; cursos

profissionalizantes; auxílio financeiro para a participação e a promoção de eventos de

dança, esportes e artes, bem como outros bens, valores ou benefícios inerentes à

consecução dos objetivos do programa.
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b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: adolescentes e jovens adultos (12

a 21 anos) e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à realização e

promoção do programa.

LIV - No programa social Atendimento às Medidas Socioeducativas nas ações de

Desenvolvimento de Parcerias e Programas, cujo objetivo é prestar atendimento que

vise à qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho. Incentivar e

realizar ações de formação e desenvolvimento de adolescente e jovens adultos do

sistema socioeducativo, bem como de qualificação e aperfeiçoamento nas diversas

áreas artísticas e culturais. Com relação ao esporte, seu objetivo é estimular a prática

de esporte e de atividades físicas regulares voltadas para a manutenção da saúde,

assim como a prática de atividades lúdicas que contribuam para o desenvolvimento

de laços sociais por meio de incentivo ao desporto.

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; contratação de

pessoal; assessoria e consultoria; 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; instrumentos musicais;

apresentações dos produtos dos cursos, oficinas e atividades; premiações em

atividades previstas no programa; medalhas; troféus; material esportivo; bolas nas

variadas modalidades esportivas; uniformes; redes diversas; computadores,

aparelhos portáteis de reprodução de áudio e vídeo, aparelhos de microinformática e

eletroeletrônicos; auxílio financeiro para a participação e a promoção de eventos de

dança, esportes e artes.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: adolescentes e jovens adultos (12

a 21 anos) e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à realização e

promoção do programa.

LV - No programa social Gestão Integrada de Ações e Informações de Defesa

Social, cujo objetivo é incrementar a integração dos órgãos de Defesa Social através

da implantação de ambiente comum que propicie a integração de ações e sistemas
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de gestão de informação que subsidiem essas atividades.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; realização de cursos de qualificação; implantação dos locais de

funcionamento dos Conseps e realização de programas preventivos à criminalidade

junto às comunidades locais.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: membros dos Conseps como

multiplicadores da política de segurança pública junto às comunidades e membros

das comunidades atendidas com os programas patrocinados pelos Conseps.

LVI - No programa social Convivência com a Seca e Inclusão Produtiva, cujo

objetivo é prover alternativas para a convivência com a seca e as bases para o

desenvolvimento sustentável e includente da produção local e para o aumento da

produtividade no campo, inclusive no que tange ao modo de produção

agroecológico/orgânico, com ênfase na formação profissional, na promoção do

protagonismo e do empreendedorismo e na identificação e acesso a mercados, com

vistas à melhoria da qualidade de vida do povo de Minas Gerais.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse direto de recursos a entidades e prefeituras.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: comunidades rurais e urbanas

organizadas em grupos de interesses comuns, trabalhadores e pequenos produtores

rurais, artesãos, grupos de pescadores, garimpeiros, grupos de mulheres e jovens,

quilombolas, assentados de reforma agrária e populações atingidas pela seca nas

regiões Norte e Jequitinhonha, pertencentes aos 188 Municípios da área de atuação

do Idene.

LVII - No programa social Atenção Assistencial à Saúde, cujo objetivo é efetivar

políticas que contribuam para a melhoria das condições de saúde da população.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; recursos financeiros para custeio de unidades de saúde e para

estruturação/manutenção das redes; doação/cessão de equipamentos, mobiliário e

demais bens entendidos como necessários para manutenção dessas unidades;

despesas de viagens para o monitoramento de ações de saúde; capacitações,

cursos, seminários e demais eventos a serem executados inclusive pela Escola de
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Saúde Pública - ESP - e sensibilização e aprimoramento dos profissionais de

Recursos Humanos atuantes nas redes de atenção à saúde.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: Municípios, Consórcios

Intermunicipais de Saúde, Hospitais do SUS e outros prestadores de serviços de

saúde, como os Centros de Atenção Psicossocial Infantil (dentre outros), profissionais

que atuam nas unidades componentes das redes de atenção à saúde e hospitais do

SUS e profissionais responsáveis pelo monitoramento das redes.

LVIII - No programa social Rede de Inovação Tecnológica, cujo objetivo é ampliar a

capacidade de geração e difusão de inovações tecnológicas em Minas Gerais,

fomentando e articulando os diferentes agentes empresariais, governamentais, do

setor acadêmico e da sociedade, dinamizando o sistema mineiro de inovação.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos e materiais; cessão de

uso de equipamentos e computadores; auxílio financeiro para a participação e a

promoção de eventos, dentre outros bens, valores ou benefícios inerentes à

consecução dos objetivos do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: setor empresarial mineiro,

universidades e pesquisadores do Estado, centros de pesquisa e desenvolvimento

públicos e privados, comunidade demandante/usuária de inovações tecnológicas e

jovens com potencial empreendedor e inovador.

LIX - O programa social Arranjos Produtivos em Biotecnologia, Biocombustíveis,

Eletroeletrônicos e Softwares tem como objetivo ampliar e melhorar a capacidade

competitiva dos arranjos produtivos de elevado conteúdo tecnológico de forma

autossustentável. Polos de excelência: fortalecer as estruturas geradoras de

conhecimento, tecnologias, formação de recursos humanos e prestação de serviços

visando a promoção do desenvolvimento sustentável de setores estratégicos nos

quais o Estado possua tradição, massa crítica e/ou vantagem competitiva. Polos de

inovação: possibilitar o salto necessário ao desenvolvimento das regiões Norte, Vales

do Jequitinhonha e Mucuri, através da formação e concentração de massa crítica

territorialmente localizada, agregando valor à economia regional (emprego e renda) e

às políticas públicas através de um grande esforço de inovação, ancorado em sólidas
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estruturas de capacitação de recursos humanos e de P&D.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário, computadores, equipamentos e materiais; cessão de

uso de equipamentos e computadores; cessão/construção de unidades prediais;

auxílio financeiro para a participação e a promoção de eventos; dentre outros bens,

valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: pequenos e microempresários que

compõem o setor produtivo dos arranjos produtivos em biotecnologia,

biocombustíveis, eletroeletrônicos, programas computacionais e dos polos de

excelência e inovação; universidades, institutos de ciência e tecnologia envolvidos na

produção e transferência do conhecimento para a sociedade, setores produtivos,

sociedade em geral.

LX - No programa social Rede de Formação Profissional Orientada pelo Mercado,

cujo objetivo é ampliar a capacidade local e regional para combater a exclusão social,

gerar trabalho e renda e contribuir para a melhoria do nível de vida da população,

com foco na formação e qualificação profissional, segundo as demandas do mercado.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário, computadores, equipamentos e materiais; cessão de

uso de equipamentos e computadores; auxílio financeiro para a participação e a

promoção de eventos de inclusão digital; dentre outros bens, valores ou benefícios

inerentes à consecução dos objetivos do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: na vertente de inclusão digital,

preferencialmente a população mais carente e à margem da tecnologia da

informação, caracterizada por jovens carentes, agricultores familiares, comunidades

tradicionais, deficientes, idosos e recuperandos egressos do sistema penitenciário,

bem como participantes de cooperativas e associações; na vertente de formação e

qualificação profissional, jovens visando ao primeiro emprego, trabalhadores que

carecem de aperfeiçoamento profissional, microempresários e empresários de

pequeno porte que necessitam de apoio para implantar ou desenvolver os seus

negócios e profissionais demandados pelo mercado, em especial pelos arranjos

produtivos locais.
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LXI - O programa social Indução ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, cujo

objetivo é induzir o desenvolvimento científico e tecnológico no Estado, com ênfase

nas vocações econômicas regionais e no atendimento às regiões mais carentes,

como forma de alavancar e aprimorar os meios de produção e os serviços

microrregionais, tornando as empresas mineiras mais competitivas e auxiliando a

promoção da inclusão social.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos e materiais; cessão de

uso de equipamentos e computadores; auxílio financeiro para a participação e a

promoção de eventos de inclusão digital; dentre outros bens, valores ou benefícios

inerentes à consecução dos objetivos do programa.

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: a população dos Municípios de

Minas Gerais que contam com até 20 mil habitantes.

LXII - No programa social Minas Olímpica, cujo objetivo é educar pelo esporte,

promover a cultura do esporte e da atividade física e beneficiar o cidadão por meio da

oportunização de um estilo de vida mais saudável.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores e bens; 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 de diversas

faixas etárias praticantes de esportes e pessoas jurídicas de direito público ou privado

que desenvolvam atividades voltadas à promoção do esporte.

LXIII - No programa social Implantação do Suas, cujo objetivo é garantir

mecanismos para que o Estado e os Municípios promovam o acesso da população de

risco e vulnerabilidade ao sistema de proteção social.

a) Bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de recursos através de convênios com os Municípios e entidades para a

manutenção dos serviços de assistência de proteção social básica, de proteção social

especial e de atendimento a crianças e adolescentes em especial com trajetória de
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rua e trabalho infantil; repasse de recurso através de convênios com os

Municípios/entidades para implantação de centros de referência em assistência

social, revitalização de unidades de acolhimento institucional, construção de unidades

de socialização infanto-juvenil, aquisição de equipamentos e reforma de unidades já

existentes; realização de capacitação para gestores, técnicos e conselheiros

municipais e estaduais por meio de oficinas, cursos, encontros, seminários e outras

atividades de capacitação/treinamento; e repasse de recurso para Municípios em

situação de emergência (benefícios eventuais).

b) Destinatários dos bens, valores ou benefícios: entidades parceiras e população

em situação de risco e vulnerabilidade.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Sebastião Costa - Ronaldo

Magalhães.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de aplauso ao Sr. Gilson Reis por sua eleição para o cargo de Presidente do

Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais (Requerimento nº 4.743/2009,

do Deputado Ademir Lucas);

de congratulações com a Associação Cultural e Educativa de Timóteo pelos três

anos de sua fundação (Requerimento nº 4.750/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Lar dos Idosos Luiz Boaventura Ribeiro pelos sete anos

de sua fundação (Requerimento nº 4.751/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Funadem Montes Claros pela conquista do torneio

Desafio Globo Minas de Voleibol (Requerimento nº 4.754/2009, da Deputada Ana

Maria Resende);

de aplauso à MRV Engenharia pelos 30 anos de sua fundação (Requerimento nº

4.783/2009, do Deputado Doutor Viana); 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 do Estado (Requerimento nº
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4.784/2009, do Deputado Doutor Viana);

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 do Estado (Requerimento nº 4.785/2009, do Deputado Doutor Viana);

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 do Estado (Requerimento nº 4.786/2009, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Presidente da República, o Ministro dos Esportes e o

Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro pela eleição do Município do Rio de Janeiro

como sede dos Jogos Olímpicos de 2016 (Requerimento nº 4.802/2009, da Comissão

de Participação Popular);

de aplauso ao Sr. Márcio Henrique da Silva pelo recebimento do título de Cidadão

Honorário de Contagem (Requerimento nº 4.803/2009, do Deputado Ademir Lucas);

de congratulações com a Unimontes pela conquista do prêmio de melhor trabalho

científico no âmbito do Programa de Mestrado em Ciências da Saúde (Requerimento

nº 4.823/2009, da Deputada Ana Maria Resende);

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 (Requerimento nº 4.863/2009, da Comissão de

Segurança Pública);

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 (Requerimento nº 4.871/2009, da Comissão de Segurança Pública);

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 (Requerimento nº 4.913/2009, da Comissão de

Direitos Humanos);

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
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Silva, vítima de agressão por policiais militares em 4/2/2007, durante uma partida de

futebol (Requerimento nº 4.914/2009, da Comissão de Direitos Humanos).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 49ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 5/11/2009

Presidência do Deputado José Henrique

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

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

Carlos Gomes - Exibição de vídeo - Entrega de placa - Palavras do Sr. Tadeu Martins

Soares - Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

José Henrique - André Quintão - Carlos Gomes.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - 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 André Quintão, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a comemorar os 30 anos do Festival da Cultura

Popular do Vale do Jequitinhonha - Festivale - e a homenagear a Federação das

Entidades Culturais e Artísticas do Vale do Jequitinhonha - Fecaje.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. Tadeu Martins Soares,

fundador do Festival da Cultura Popular do Vale do Jequitinhonha - Festivale -; a

Exma. Sra. Aneuzimira Caldeira de Souza, Diretora Administrativa da Federação das

Entidades Culturais e Artísticas do Vale do Jequitinhonha - Fecaje -; e os Exmos. Srs.

Deputados André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular desta
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Casa; e Carlos Gomes, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar as presenças dos Exmos. Srs. Vereadores

Raimundo Luiz Vieira Dutra, Presidente da Câmara Municipal de Padre Paraíso;

Paulo Izidoro; José Gabriel Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Catas Altas;

e David do Rosário Magno, também de Catas Altas; do Exmo. Sr. Roque Camelo,

Prefeito Municipal de Mariana; das Exmas. Sras. Aída Anacleto, Vereadora desse

Município; e Ana Paschoal, Diretora do Ceasa; e do Exmo. Sr. Eduardo Dumond,

Gerente da Conab.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a cantar o Hino Nacional, acompanhando

gravação com instrumentos do Vale do Jequitinhonha.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Carlos Gomes

Exmo. Deputado José Henrique, 2º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa de

Minas Gerais, representando o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta

Casa; grande amigo Tadeu Martins Soares, fundador do Festivale, representando

nesta Mesa os demais fundadores; Sra. Aneuzimira Caldeira de Souza, Diretora

Administrativa da Federação das Entidades Culturais e Artísticas do Vale do

Jequitinhonha - Fecaje -; senhoras e senhores, amigos do Vale do Jequitinhonha,

sejam todos muito bem- vindos.

Quero, em primeiro lugar, saudar e agradecer a participação de todos os presentes,

artistas, agentes culturais, cidadãos e de toda Minas Gerais, que nos acompanha

pela TV Assembleia. Em seguida, quero dizer aos meus amigos Tadeu Martins

Soares, Aurélio Silby Chaves, George Abner Figueiredo e Carlos Alberico Martins

Figueiredo, fundadores do Festivale, e à Aneuzimira Caldeira Souza, representante

da Fecaje nesta reunião especial, que sejam bem-vindos e que me honra muito, em

nome dos mineiros, homenageá-los neste momento em que celebramos os 30 anos

de criação do que considero o maior evento cultural do Estado de Minas Gerais – o

Festivale. Hoje, dia 5 de novembro, comemoramos o Dia Nacional da Cultura, que foi

instituído por meio da Lei n° 5.579, de 1970. A esc olha desta data é uma homenagem
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ao aniversário de nascimento de Rui Barbosa, um dos mais importantes personagens

da história nacional. O Brasil é um país de formação multicultural e multirracial,

refletindo os vários povos que constituem sua demografia e, por isso, carrega um

pouco do costume de cada povo que aqui veio morar. Dos negros, herdamos o

candomblé, a capoeira, parte do nosso vocabulário e muito do nosso folclore. Dos

índios, herdamos o artesanato, a pintura corporal, comidas exóticas e a rede. Do

português, ficamos com a religião, a língua e as roupas. A cultura brasileira reflete os

vários povos que constituem a demografia deste país: indígenas, europeus, africanos,

asiáticos, árabes e outros. Como resultado da intensa miscigenação e convivência

dos povos que participaram da formação do Brasil, surgiu uma realidade cultural

peculiar, que inclui aspectos das mais variadas culturas. E no Vale do Jequitinhonha

não foi diferente, temos lá um rico acervo cultural e popular.

No dia 3 de novembro de 1979, os idealizadores do Festivale, que ora

homenageamos, promoveram, na cidade de Itaobim, um dos mais importantes

eventos culturais de toda a história de Minas Gerais, o I Encontro de Compositores do

Vale do Jequitinhonha, com a presença de artistas, artesãos, poetas, cantadores,

trovadores e militantes do movimento cultural, que defendiam, com todas as forças, o

desenvolvimento político e cultural da região. Ali nascia o Festivale - Festival da

Cultura Popular do Vale do Jequitinhonha. O Festivale não é somente um evento, é

um grande encontro de artistas e amantes da cultura regional de Minas Gerais. É

uma celebração de várias atividades da cultura regional, como: festival de música,

concurso de poesia, mostra de teatro e grupos de cultura popular, feira de artesanato,

“shows”, palestras, enfim, toda riqueza cultural do Vale do Jequitinhonha. O Festival

da Cultura Popular do Vale do Jequitinhonha - Festivale - tem sido motivo de orgulho

dos mineiros, tanto pela qualidade de suas ações culturais quanto por sua causa:

levar a cultura do Vale do Jequitinhonha a todos os cantos do nosso Estado e do

nosso país.

Muitos artistas despontaram a partir do Festivale. Na música, podemos citar:

Rubinho do Vale, Saulo Laranjeira, Paulinho Pedra Azul, Walter Dias, Mark Gladston

e Frei Chico, além de Carlos Farias e do Coral das Lavadeiras de Almenara, entre

outros. Dos poetas e dos escritores que contam a história e os sentimentos do povo
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do Vale, podemos destacar: Cláudio Bento, Luiz Carlos Mendes Santiago, Gonzaga

Medeiros, Tadeu Martins, Lena Guimarães, Narciso Durães, Argeu Guimarães, Jota

Neris e muitos outros. Dos abnegados agentes culturais e dirigentes, citamos Marcos

Gobira, Tiburcim, Fabiane Pereira, Tião Rocha, Mauro Chaves, Itamar e a nova

geração, tão bem-representada por Ângela Freire, Jô, Zé Augusto, Nilson Flávio e

tantos outros que fazem da arte a esperança e a alegria do povo do Vale do

Jequitinhonha. E ainda há os mestres do Vale com suas artes: Mestre Antônio, Zé do

Ponto, Zé do Balaio, João do Cipó, Ulisses, D. Isabel, Zefa Artesã, Sr. Ulisses de

Icaraí - “in memoriam” -, Valdir Marvejol - “in memoriam” - e Lira Marques, entre

outros.

A Federação das Entidades Culturais e Artísticas do Vale do Jequitinhonha - Fecaje

-, responsável pela realização do Festivale, é reconhecida por sua importância como

mantenedora desse encontro de resistência da cultura popular de Minas Gerais. Por

isso se entende também que é necessário o reconhecimento desse evento como

difusor da cultura popular e a valorização dos grupos e das entidades culturais e

artísticas de região explorada e carente, mas que tem como fortaleza sua

hospitalidade, sua solidariedade e a cultura de seu povo, que é passada e repassada

de pais para filhos. Prestamos, nesta data, justa homenagem ao Festivale nas

pessoas de seus idealizadores: Tadeu Martins Soares, Aurélio Silby Chaves, George

Abner Figueiredo e Carlos Alberico Martins Figueiredo, na ocasião do 30º ano de

existência do Festivale e da Fecaje, atual entidade organizadora do evento, na

pessoa de sua representante legal, Aneuzimira Caldeira Souza. Entendemos que a

realização do Festivale contribui com a promoção da cultura do Vale do Jequitinhonha

e colabora para sua divulgação em todo o Estado e em todo o País, promovendo a

integração regional e cultural dos inúmeros artistas, das mais diversas

especialidades, das muitas famílias que vivem do artesanato e de outras atividades

culturais.

Necessitamos também promover o turismo do Vale do Jequitinhonha para fortalecer

as economias locais, incentivar a retomada do crescimento da região, dos circuitos

turísticos, dos artesanatos e dos eventos culturais. Parabéns a todos. Fico muito

orgulhoso ao prestar esta justa homenagem à cultura do Vale do Jequitinhonha, por
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meio de seus idealizadores. Sejam muito bem-vindos a esta Casa. Muito obrigado.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo do 3º Festivale.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Deputado José Henrique, representando o Deputado

Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa, fará a entrega ao Exmo. Sr. Tadeu

Martins Soares, fundador do Festivale, de placa alusiva a esta homenagem. A placa a

ser entregue traz os seguintes dizeres: “Em 3 de novembro de 1979, o encontro de

talentosos compositores, em Itaobim, prenunciava um dos maiores e mais

importantes festivais artísticos de Minas Gerais: o Festival Popular do Vale do

Jequitinhonha - Festivale. Muito mais do que uma mostra cultural em que a dança, o

artesanato, a música e a literatura se entrelaçam, o evento, organizado pela

Federação das Entidades Culturais e Artísticas do Vale do Jequitinhonha - Fecaje -,

constitui-se na própria manifestação de vida do povo da região, com seus sonhos e

suas esperanças. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais comemora os 30 anos

de expressão artística do Festivale e presta homenagem à Fecaje por seu ideal de

valorização da cultura mineira”.

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Carlos Gomes para fazermos a entrega da

placa.

O locutor - Convidamos a participar da entrega da placa também a Sra. Aneuzimira

Caldeira de Souza e os Srs. Aurélio Silby Chaves e Carlos Albérico Martins

Figueiredo.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Tadeu Martins Soares

Caro Deputado José Henrique, 2º-Vice Presidente da Assembleia Legislativa, aqui

representando o Presidente Alberto Pinto Coelho; caro amigo Deputado Carlos

Gomes, um dos grandes defensores do movimento cultural de Minas Gerais nesta

Casa, com quem tive a honra de dividir trabalhos na Prefeitura Municipal desde os

tempos do Prefeito Patrus Ananias, uma das mais expressivas administrações de

Belo Horizonte. Cara companheira Aneuzimira Caldeira de Souza; caros
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companheiros, irmãos de caminhada, Aurélio Silby, Carlos Figueiredo e George

Abner.

Para falar do Festivale, temos que contar uma história, e quero contar uma.

Registro a presença de tantos companheiros, mas falarei de todo o pessoal do Vale

do Jequitinhonha. Estou vendo um representante das forças políticas do Vale, nosso

amigo Presidente da Câmara Municipal de Padre Paraíso, Raimundo Luiz Vieira

Dutra.

Em nome de todos da Fecaje, do Aurélio, do George e do Carlos Figueiredo,

agradeço ao grande irmão Carlos Gomes essa lembrança. O Festivale representa

muito para o Vale do Jequitinhonha, para Minas Gerais e para todo o Brasil. Ele abriu

muitas portas para aquela região, possibilitando uma mudança de paradigma.

Perdeu-se o nome de vale da miséria e da fome, e quando se fala do Jequitinhonha

em qualquer lugar do Brasil hoje, todos se lembram da cultura popular. O Vale

passou a ser o vale da cultura, e o Festivale cumpriu esse papel, ajudando na

transformação da região. Ao fazer essa homenagem, Carlos Gomes está

homenageando toda a região. O companheiro Jessé, do gabinete do Deputado

Carlos Gomes, fez esse contato conosco e com a Fecaje para possibilitar a

realização desse evento.

Agradeço a presença dos meus filhos, da minha esposa e de tantos amigos que

estão aqui. Juntos, dividimos a privação da família nesse movimento. A companheira

Lica, esposa do Aurélio, também é dessa longa caminhada cultural; e a Zezé, irmã do

Carlos Figueiredo, também foi uma militante combativa, pois nos ajudava e era na

sua casa que nos reuníamos no início.

Essa história do Festivale começa com a dificuldade de transporte no Vale do

Jequitinhonha. Semana Santa de 1977: saímos de Itaobim para Belo Horizonte, já

morando aqui e lecionando em cursinho pré-vestibular, militando em movimento

estudantil universitário, estudando Engenharia Química na UFMG. Nessa viagem de

Itaobim até aqui, naquela dificuldade de conseguir transporte, gastamos 25 horas.

Tomamos um ônibus de Itaobim a Teófilo Otôni, outro ônibus de Teófilo Otôni a

Governador Valadares, e o trem de Governador Valadares a Belo Horizonte.

Aurélio Silby, eu e José Lobo, um companheiro de Itaobim. Nessa viagem de 25
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horas sem dormir, conversamos. Aurélio era militante do movimento estudantil,

estudante de Economia na PUC Minas. Pensávamos em nos unir para fazer algo pela

região. Causava-nos tristeza o Vale do Jequitinhonha ser chamado de vale da fome,

vale da miséria. Naquele período da ditadura militar, era preciso buscar formas de

organização. Ali começou a conversa minha e do Aurélio Silby, nessa viagem de 25

horas. No dia seguinte, essa conversa continuou com o Carlos Figueiredo, com quem

encontrei e falei sobre a conversa que tivemos. Daí a pouco, o Aurélio trouxe o amigo

dele da PUC, George Abner. Carlos estudava Sociologia na UFMG, e o George

Abner estudava Comunicação na PUC, era amigo do Aurélio e militante do

movimento estudantil. O Aurélio era Presidente do DA de Economia, e o George do

DA de Comunicação, de Jornalismo da PUC. Nessa conversa dos quatro, ficamos

pensando no que fazer.

Assim nasceu o Geraes. Em março de 1978, o Geraes chegava ao Vale do

Jequitinhonha, com proposta muito clara: dar voz e vez ao Vale do Jequitinhonha,

mostrar a luta, os sonhos e as esperanças de região que era, até então, tratada tão

somente como vale da miséria, vale da fome e vale da marcha à ré. Então aquilo

ganhou rumo totalmente diferente. Começamos a criar movimentos em cada cidade,

núcleos em cada cidade. Estou falando em nome deles, mas gostaria que todos

estivessem aqui falando. Tivemos oportunidade de criar núcleos de organização do

Geraes em várias cidades do Vale.

Confesso que o maior aprendizado da minha vida, naquele primeiro momento, se

deu com esses três companheiros. Nunca houve decisão totalitária, discutíamos até

as vírgulas do texto que seria publicado. Discutíamos cada ação passo a passo. Era

discussão política séria. Confesso que aprendi muito sobre política com o Aurélio

Silby e com o George Abner. Aprendi muito sobre literatura e sobre militância cultural

com este nobre companheiro, Carlos Figueiredo, que teve papel fundamental no

crescimento do Geraes. O Aurélio era voz sensata e companheira, ponto de equilíbrio

nas nossas discussões, sempre cortando qualquer discussão sobre o lado pessoal e

nos levando a fazer avaliações políticas e avaliações de conjuntura.

Sei que, assim, o Geraes começou com base sólida, com núcleos em todas as

cidades, até que, no dia 3/11/1979, em Itaobim, realizamos o 1º Encontro de
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Compositores do Vale do Jequitinhonha. Deputados José Henrique e Carlos Gomes,

foi algo impressionante. Em primeiro lugar, pela felicidade que tivemos. Foi impulso

que não foi coisa do acaso, foi de Deus. O caminho ali, a forma como aconteceu, foi

muito interessante. De onde veio o sucesso dessa primeira empreitada? O sucesso

foi simples. Quando fazíamos o cartaz para divulgar o 1º Encontro de Compositores,

a ditadura militar divulgava cartazes com as fotos e os nomes dos nossos

companheiros militantes de esquerda, que eram caçados como terroristas. Vinha lá:

“Terroristas procurados”. Havia grande quantidade de fotos, inclusive de companheiro

que militou no movimento, Apolo Henriger Lisboa. Um dos cartazes de procurados da

ditadura trazia a foto estampada do Apolo. Bolamos algo diferente, fizemos cartaz

convidando para o 1º Encontro de Compositores do Vale com as fotos dos músicos

que participariam do evento e com o dizer: “Procurados” bem grande. Era cartaz que

copiava os cartazes da ditadura. O texto dizia: “Todos são acusados de fazerem

música no Vale do Jequitinhonha e de serem desconhecidos do grande público. Você

os encontrará no mercado de Itaobim, armados de viola e de violão. Sua recompensa

por encontrá-los é conhecer a canção da terra e saber o valor cultura do

Jequitinhonha”.

Pregamos esses cartazes nas cidades do Vale e os afixamos aqui, em Belo

Horizonte. Os cartazes deram rebuliço muito grande em Belo Horizonte, porque as

pessoas os confundiam com os cartazes de procurados. Muita gente não lia, só

olhava e dizia: “Gente, este é procurado”. Por causa desses cartazes, bateram às

nossas portas, no apartamento da Zezé, onde era nossa sede, no Cine Regina.

Bateram lá a Rede Globo, a Alterosa e a Band. Foram três entrevistas em TV e em

mais duas emissoras de rádio, a Guarani, a Rural e a Inconfidência, para divulgar

esses “Procurados”. Por sorte, por termos feito o cartaz nos moldes que a ditadura

fazia, para combatê-los usando a mesma arma, isso ganhou proporção que não

esperávamos. Aquele momento de criatividade vingou, proporcionando evento

inesquecível. Assim o 1º Encontro de Compositores do Vale do Jequitinhonha reuniu

gente da região toda e foi a base sólida para se criar o Festivale, que nasceu em julho

de 1980, em Itaobim. Só na área musical, há hoje 84 pessoas com discos gravados,

filhos do Festivale. Os mais importantes são Paulinho Pedra Azul, ganhador do 1º
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Festivale; Rubinho do Vale, que ganhou o 2º e o 3º; Tadeu Franco, que ganhou como

melhor intérprete no 1º Festivale; Saulo Laranjeira, que vem a partir do 4º, em Minas

Novas; Célia Mara, que mora há muitos anos na Áustria e faz “shows” nos circuitos

de “jazz” mais importantes do mundo; Dedim de Ciço, que está com grupo de forró na

Suíça; Heitor de Pedra Azul, que faz “shows” constantemente e mora na França; e

tantos outros, como três companheiros valentes que partiram, que também eram

militantes desse movimento, deram sua parcela de contribuição e foram para o andar

de cima. Mas, com certeza, continuam lá. São eles Jansen Chaves, Zizinho e Verono

Mark Gladson, falecido recentemente, era grande artista, com disco gravado. O Mark

Gladson era mais recente, mas os outros dois participaram desde o início do

movimento.

Então, em nome de todo o Vale do Jequitinhonha, agradeço a Carlos Gomes.

Agradeço também a Aurélio, a George e a Carlos a convivência que tivemos. A

amizade permanece até hoje. Com certeza, muitos outros projetos virão. Esta é um

pouco dessa história: “São muitos anos de folia e luta / grito que todo o Vale escuta /

que bate no peito e cola / na cabeça a transformação / cultura como meio de ação /

tendo na cantoria a mola / vivendo as coisas do povo / estamos aqui de novo / vida do

Vale em verso e viola / Nasceu lá em Itaobim / povo não achou ruim / acreditou logo

de sola / juntou escritor e artesão / poeta, cantador, folião / todo o povo bom de bola /

para valorizar nossa terra / e quem faz isto não erra / vida do Vale em verso e viola /

Correr o Vale de norte a sul / no outro ano foi Pedra Azul / outra grande festa rola /

juntamos o peito e o coração / com coragem e disposição / tristeza não nos amola /

vivemos mais uma etapa / a consciência não nos escapa / vida do Vale em verso e

viola / Por força da necessidade / repetimos uma cidade / Itaobim foi nossa padiola /

reiteramos o compromisso / o povo não ficou omisso / fez do coração a vitrola / onde

a música mais pedida / era a história da sua vida / vida do Vale em verso e viola / Ano

seguinte foi Minas Novas / artesanato, cantoria e trovas / o Festivale fazendo escola /

em Minas Gerais foi copiado / atravessou as fronteiras do Estado / força do povo

ninguém controla / a vida do povo se enfeita / respeito é a grande receita / vida do

Vale em verso e viola / O movimento não parou aí / fomos depois para Araçuaí /

repetindo o toque de bola / aumentou um pouco o escore / artesanato, cantoria e
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folclore / pedra que a faca amola / nosso povo ficou contente / levando a vida em

frente / vida do Vale em verso e viola / Praças, ruas e esquinas / chegamos depois

em salinas / folgando camisa e gola / carregando do povo a bandeira / na folia, festa

verdadeira / que a tristeza não cola / o povo do Vale unido / deixou o cantar

fortalecido / vida do Vale em verso e viola / Levando a coragem na cara / fizemos o

sétimo em Almenara / o trabalho não nos esfola / é trabalho com dedicação / força do

povo é sua união / preguiça não nos enrola / sonhar e acreditar no que sonha /

valorizando o Jequitinhonha / vida do Vale em verso e viola / Subimos ao Serro do

Frio / lá na nascente do rio / que a natureza controla / a festa cumprindo a sina /

aumenta curso e oficina / levando o povo pra escola / é estudando que se aprende / e

a chama da vida se acende / vida do vale em verso e viola / Seguindo o contorno do

mapa / chegamos a Virgem da Lapa / coragem e fé na sacola / sem participação do

Estado / o trabalho foi apertado / o Governador nos enrola / mas o povo nos deu a

mão / a festa foi de mutirão / vida do Vale em verso e viola / Quando o governo

atrapalha / o povo se une e não falha / não tem moleza ou virola / foi com o apoio da

população / que Rubim nos deu a mão / não deixando cair a pianola / e como estava

nos planos / nós comemoramos dez anos / vida do Vale em verso e viola /...” - depois

de Rubim, veio a Fecaje, que passou a administrar, e aí vieram Diamantina,

Jequitinhonha, Bocaiúva, Minas Novas, Salto da Divisa, Carbonita, Itinga, Jordânia,

Pedra Azul, Medina, Salinas, Araçuaí, Joaíma, Capelinha, Grão-Mogol; esperamos

que o próximo possa acontecer em Padre Paraíso, em 2010 - “...força do povo

ninguém derruba / é semente que o tempo aduba / e não há praga que interponha / a

árvore está frondosa / dando frutos e sombra gostosa / é tudo o que o povo sonha /

para que o povo não se cale / viva o nosso Festivale / a festa maior do

Jequitinhonha!”. Muito obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Neste momento, assistiremos a uma apresentação musical de Walter

Dias, que interpretará as músicas “Ave Cantadeira”, de Paulinho Pedra Azul; “Rio de

Histórias” e “Manifesto H2O”, de sua autoria; e “ABC do Amor”, de domínio público,

esta em homenagem a Rubinho do Vale.

O Sr. Walter Dias - Boa noite a todos. Quero agradecer ao Deputado Carlos Gomes
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e à sua equipe, ao Jessé e ao Geraldo Arco Verde, que foram carinhosos e muito

bacanas comigo. Agradeço a honra de estar aqui, com tantas pessoas culturalmente

ricas da minha região, o Vale do Jequitinhonha. Sou de geração que veio um pouco

depois. Desde que conheci a cultura do Vale, jamais fui a mesma pessoa. Saí de lá

ainda pequeno, depois me radiquei em Belo Horizonte, após ter estado em Goiás. A

partir de então, fui presença constante em todos os festivais. Interpretarei esta

canção homenageando o Paulinho Pedra Azul, que foi o primeiro vencedor.

- Procede-se a apresentação musical.

O Sr. Walter Dias - Nasci em Araçuaí. É bom lembrar isso. Temos uma música, no

Vale do Jequitinhonha - o Rubinho do Vale, para mim, é um ícone musical, em se

tratando da cultura musical dessa região, porque, até hoje, ele mantém a questão da

identidade dessa música de domínio público -, que cantarei agora e que os meus pais

e os pais de muitos de vocês também cantaram. A Lira e o Frei Chico iniciaram esse

trabalho e levaram essa canção a vários lugares deste país.

- Procede-se a apresentação musical.

O Sr. Walter Dias - Em 2006, venci o Festivale. Foram três primeiros lugares. O

segundo foi em Araçuaí, terra natal, cidade vencedora, tendo havido mudança

turbulenta de Taiobeiras para lá. À época, compus uma canção chamada “Rio de

Histórias”, pesquisando a questão da colonização, a origem, a árvore genealógica da

qual faço parte também, sendo remanescente de índios que ocuparam a região,

descendentes dos aimorés, os boruns, conhecidos pelo termo pejorativo “botocudos”.

Rio de Histórias.

- Procede-se a apresentação musical.

O Sr. Walter Dias - Para encerrar minha participação, agradecendo novamente o

convite, cantarei a música com que venci o mais recente Festivale, em julho, em

Grão-Mogol. Mais uma vez, o Festivale cumpre este papel de ser político e cultural. A

música que cantarei agora se chama “Manifesto H2O”, refletindo uma preocupação

com a água do Brasil e do mundo. Quero lembrar também que outros festivais têm se

inspirado no Jequitinhonha. O próprio Festival Vozes de Mestre tem o formato do

Festivale, e as pessoas que lidam com ele transitaram no Vale do Jequitinhonha

como militantes, artistas, jornalistas e hoje realizam aquele festival, que, quero crer,
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também se inspirou no Vale do Jequitinhonha e é um grande festival. Então, esta

música - “Manifesto H2O” - foi o 1º lugar no Festivale de Grão-Mogol.

- Procede-se a apresentação musical.

O Sr. Walter Dias - Obrigado, Festivale, por todo o carinho comigo, por toda a

energia e toda a luz que tenho recebido durante todo o tempo. Valeu! Agradeço a

vocês todos, a toda a equipe organizadora e ao Deputado Carlos Gomes.

Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Tadeu Martins Soares, fundador do Festival da Cultura Popular do Vale

do Jequitinhonha - Festivale -; Aneuzimira Caldeira de Souza, Diretora Administrativa

da Federação das Entidades Culturais e Artísticas do Vale do Jequitinhonha - Fecaje

-; Deputado Carlos Gomes, autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem; Deputado André Quintão; demais autoridades presentes; Walter Dias,

cantor que fez essa belíssima apresentação; senhoras e senhores, o Vale do

Jequitinhonha é uma das regiões mais peculiares de Minas Gerais. Durante muito

tempo, sua imagem esteve associada à carência socioeconômica, fruto de um

processo histórico de exploração de suas riquezas naturais sem a correspondente

distribuição de benefícios às comunidades, além das condições hidrológicas e

climáticas responsáveis pela seca, potencialmente geradora de mais problemas e

desigualdades.

A despeito das reservas de ouro e diamante, descobertas nos sécs. XVI e XVII, da

existência de diversos outros minerais preciosos e, depois, do incremento das

atividades agropecuárias, o Vale nunca teve condições favoráveis a um crescimento

justo e equilibrado, caracterizando-se pelos baixos Índices de Desenvolvimento

Humano e pela migração de sua mão de obra em busca de oportunidades de trabalho

e tornando-se alvo de políticas econômicas e sociais compensatórias, nem sempre

com os resultados pretendidos. Mas o Vale do Jequitinhonha não é apenas uma

região marcada pela escassez e pelo abandono. Ele tem uma forte identidade,

construída ao longo do tempo pela resistência às adversidades, pela solidariedade de

sua gente, pela valorização das relações sociais e por uma cultura popular

extremamente rica e diversificada.

Da miscigenação entre o negro, o índio e o branco, surgiram não apenas as



____________________________________________________________________________
424

características antropológicas de seu povo, mas também suas variadas

manifestações culturais, como as festas religiosas, a medicina popular, o artesanato –

um dos mais belos e criativos do País e hoje conhecido internacionalmente – e

diversos outros produtos típicos, a exemplo do queijo, requeijão, doces, licores,

cachaça artesanal, carne de sol e uma culinária que ganhou notoriedade pelo Estado

e pelo Brasil afora, graças aos ingredientes regionais, ao sabor e à originalidade.

A riqueza cultural do Vale também se manifesta por meio de outras formas de arte,

como a “contação” de casos, a dramaturgia, a literatura, a poesia e a música. Nelas

estão presentes elementos fundamentais do fazer artístico, como a criação, a

expressão dos sentimentos, a comunicação, a interpretação e a transformação da

realidade.

Quando mencionamos cidades como Capelinha, Diamantina, Itamarandiba, Minas

Novas, Serro, Turmalina, Itacambira, Rubelita, Araçuaí, Berilo, Itaobim, Medina,

Padre Paraíso, Virgem da Lapa, Almenara, Felisburgo, Jacinto, Jequitinhonha,

Jordânia, Pedra Azul, Rubim e muitas outras situadas na região, logo nos vêm à

memória algumas dessas inconfundíveis manifestações culturais. E essas

manifestações ganharam, há 30 anos, um valioso instrumento de incentivo e

divulgação: o histórico 1º Encontro de Compositores do Vale do Jequitinhonha, que

no ano seguinte transformou-se no Festival da Cultura Popular do Vale do

Jequitinhonha, o Festivale, ampliado e aprimorado durante estas três décadas de

existência. Idealizado por Tadeu Martins, o evento teve, desde o início, o apoio de

outros artistas e incentivadores da cultura, contando hoje, além do festival de música,

com uma série de outras atividades, vinculadas à literatura, artesanato, folclore,

teatro, cinema, vídeo, fotografia e produção e gestão cultural. Graças ao idealismo de

seus pioneiros e, posteriormente, às pessoas que estiveram à frente da Federação

das Entidades Culturais e Artísticas do Vale do Jequitinhonha, o Festivale tornou-se o

maior evento cultural da região e uma referência para os artistas de todo o Estado.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, sempre atenta às questões e

manifestações culturais do povo mineiro, tem grande satisfação em participar das

comemorações dos 30 anos do Festivale, desejando que ele se fortaleça cada vez

mais, promovendo os valores, as tradições e a riqueza humana do Vale do
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Jequitinhonha. Muito obrigado.

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a especial de amanhã, dia 6, às 14 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 81ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/11/2009

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

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

Fase: Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e Votação de Proposições:

Requerimento do Deputado Padre João; discurso do Deputado Padre João; votação

do requerimento; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.553/2009;

requerimento do Deputado Mauri Torres; aprovação do requerimento - Votação, em

1º turno, do Projeto de Lei nº 3.595/2009; requerimento do Deputado Mauri Torres;

aprovação do requerimento - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.115/2009; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.684/2008;

apresentação da Emenda nº 1 e do Substitutivo nº 1; Acordo de Líderes; Decisão da

Presidência; 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 - Hely Tarqüínio - Adelmo

Carneiro Leão - Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos

Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -

Deiró Marra - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor

Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros

Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Inácio

Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo -
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Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres -

Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -

Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -

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

Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e a votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 7 minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João solicitando a

inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs 3.115/2009 e

2.684/2008 sejam apreciados em primeiro lugar, nessa ordem, entre as matérias em

fase de discussão. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Padre
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João.

O Deputado Padre João - Serei rápido e conto com a compreensão dos Srs.

Deputados. Solicitamos o adiamento da votação, pois a Oposição continuará

obstruindo os projetos do Governador. Enquanto não for resolvida a questão dos

Agentes Penitenciários e do empréstimo, esse é o entendimento da Oposição, que se

reuniu às 19 horas. A única forma de apreciar alguma matéria é adiando a votação

dos projetos do Governador. O Bloco PT-PMDB-PCdoB espera que o governo

avance no entendimento com os representantes dos Agentes Penitenciários, quer os

contratados, quer os efetivos. Não votaremos os projetos do Governador, mas

votaremos os de alguns Deputados. Obrigado.

O Sr. Presidente - 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 3.553/2009, do Governador do Estado,

que altera a Lei Delegada nº 166, de 25/1/2009, que reorganiza o Conselho Estadual

de Ciência e Tecnologia - Conecit. Vem à Mesa requerimento do Deputado Mauri

Torres solicitando o adiamento da votação do Projeto de Lei nº 3.553/2009. 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 3.595/2009, do Governador do Estado,

que altera o Anexo da Lei nº 16.678, de 10/1/2007, que fixa o efetivo da Polícia Militar

de Minas Gerais - PMMG - até o ano de 2010. Vem à Mesa requerimento do

Deputado Mauri Torres solicitando o adiamento da votação do Projeto de Lei nº

3.595/2009. 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 3.115/2009, do Deputado Almir

Paraca, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que

especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão,

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

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

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.
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Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.684/2008, do Deputado Agostinho

Patrús Filho, que dispõe sobre a isenção de ICMS na importação de máquinas,

equipamentos, partes e acessórios destinados a empresa de radiodifusão e dá outras

providências. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2.684/2008

Acrescente-se ao art. 1º o parágrafo único com a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

Parágrafo único - O benefício a que se refere o “caput” deste artigo estende-se às

operações de importação de máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos, suas

respectivas partes, peças e acessórios produzidos com tecnologia analógica.”.

Sala das Reuniões, 3 de novembro de 2009.

Ivair Nogueira

Justificação: O sistema de transmissão de TV digital no Brasil deverá ser

implantado no prazo de dez anos. O sistema do rádio digital ainda não foi implantado

e deverá ser implantado da mesma forma. Por isso é necessário estender o benefício

aos equipamentos e às peças de tecnologia analógica, que estarão em pleno uso por

esse período de transição, quando será obrigatória a veiculação simultânea da

programação em tecnologia analógica. Assim é necessário que o benefício se

estenda às peças de reposição e à troca de equipamentos, para que as emissoras

possam cumprir as exigências da legislação federal.

SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2.684/2008

Altera as Leis nºs 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação

tributária do Estado de Minas Gerais, e 17.957, de 30 de dezembro de 2008, e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975 , passa a vigorar com as

seguintes alterações:

“Art. 7º - (...)

XV - a prestação de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão

sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita.
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(...)

Art. 13 - (...)

§ 4º - Na falta do valor a que se referem os incisos IV e IX, ressalvado o disposto

nos §§ 8º e 30, a base de cálculo do imposto é:

(...)

§ 30 - Na hipótese de saída de mercadoria de estabelecimento industrial com

destino a centro de distribuição de mesma titularidade, a base de cálculo do imposto

poderá ser definida em regime especial, observado o disposto em regulamento, não

podendo, em nenhuma hipótese, ser inferior ao custo da mercadoria produzida, assim

entendido a soma do custo da matéria-prima, material secundário, mão de obra e

acondicionamento.

(...)

Art. 32-A - (...)

I - ao estabelecimento industrial fabricante, de até 100% (cem por cento) do valor

equivalente ao imposto devido na operação de saída de produtos relacionados na

Parte 5 do Anexo XII do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de

13 de dezembro de 2002, destinados a estabelecimento de contribuinte do imposto,

clínica, hospital, profissional médico ou a órgão da administração pública, suas

fundações e autarquias;

II - ao estabelecimento industrial, nas saídas destinadas a estabelecimento de

contribuinte do imposto, clínica, hospital, profissional médico ou a órgão da

administração pública, suas fundações e autarquias, dos produtos recebidos com o

diferimento de que trata o item 48 da Parte 1 do Anexo II do Regulamento do ICMS,

aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, sem que tenham sido

submetidos a qualquer processo de industrialização, exceto o acondicionamento, de

forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 3,5% (três vírgula cinco por

cento);

(...)

VII - ao estabelecimento industrial, vedado o aproveitamento de outros créditos

relacionados com a operação, exceto o crédito relativo à aquisição de bem destinado

ao ativo permanente, de valor equivalente a, no máximo, 70% (setenta por cento),
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aplicados sobre o valor do imposto debitado:

a) na saída de polpas, concentrados, doces, conservas e geleias de frutas ou polpa

e extrato de tomate;

b) na saída de sucos, néctares, bebidas não gaseificadas preparadas a partir de

concentrados de frutas, suco ou molho de tomate, inclusive "ketchup";

(...)

XI - ao estabelecimento industrial fabricante, nas saídas de locomotivas com

potência superior a 3.000 (três mil) HP, classificadas no código 8602.10.00 da

Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM -, produzidas no Estado e destinadas à

prestação de serviço de transporte ferroviário, de valor equivalente a 100% (cem por

cento) do valor do imposto devido ao Estado.

(...)

Art. 32-G - Fica o Poder Executivo, observados os prazos, a forma e as condições

previstas em regulamento, autorizado a conceder crédito presumido do ICMS ao

estabelecimento que promover saídas de mercadorias não sujeitas a substituição

tributária, com exclusividade, para destinatários que pertençam a segmento

econômico preponderantemente prestador de serviço listado em lei complementar

alcançado por tributação municipal, de forma que a carga tributária resulte em, no

mínimo, 3% (três por cento).

(...)

Art. 145 - (...)

Parágrafo único - O regulamento estabelecerá as hipóteses em que se fará a

restituição de indébito tributário a pessoa que seja, ao mesmo tempo, devedora de

crédito tributário à Fazenda Pública estadual, após a compensação, de ofício, com o

valor do respectivo débito, restituindo-se o saldo, se houver.

(...)

Art. 176 - (...)

§ 1° - (...)

II - a decisão relativa ao cancelamento ou redução de multa isolada pelo órgão

julgador nos termos do § 3º do art. 53 desta lei.

(...).”.
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Art. 2º - A Lei nº 17.957, de 30 de dezembro de 2008, passa a vigorar com as

seguintes alterações:

“Art. 2º-A - A plena eficácia da compensação ou a transferência de créditos do

ICMS realizadas até 31 de outubro de 2008 ficam também asseguradas ao produtor

rural pessoa física não inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis e que

tenha encerrado suas atividades antes do início da vigência do tratamento tributário

diferenciado de que trata o § 1° do art. 17 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, com a redação dada por esta Lei.

Art. 2º-B - A remissão prevista no art. 2º, I, e no art. 2º-A abrange os créditos

tributários relativos a qualquer redução no ICMS devido pelo produtor rural decorrente

da compensação ou utilização de quaisquer montantes lançados como crédito do

imposto, ocorridos até 31 de outubro de 2008.

Art. 3º - (...)

II - instalar e efetivar a operacionalização de centro de distribuição de seus produtos

até 31 de dezembro de 2009.

(...)

Art. 3º-A - O disposto nos arts. 2º, 2º-A, 2º-B e 3º:

I - está condicionado à desistência de eventuais recursos, ações ou embargos à

execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais

respectivos, e à desistência de eventuais impugnações, defesas e recursos

apresentados no âmbito administrativo;

II - ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, quando devidos;

III - não autoriza a devolução, a restituição ou a compensação de importâncias já

recolhidas.”

Art. 3º - Ficam convalidadas, nos termos e condições previstos em regulamento, em

relação às operações realizadas até 31 de outubro de 2009:

I - nas operações de venda de mercadorias utilizado o sistema de marketing direto,

promovidas por contribuinte signatário de protocolo firmado com o Estado, a

utilização do percentual de margem de valor agregado previsto no protocolo, na

retenção e recolhimento do ICMS devido por substituição tributária;

II - a aplicação do tratamento tributário de que tratam os incisos I e II do art. 32-A da
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Lei nº 6.763, de 1975, nas saídas promovidas pelos estabelecimentos industriais de

que tratam os referidos incisos para os destinatários neles incluídos com a redação

dada pelo art. 1º desta lei; e

III - a aplicação do tratamento tributário de que trata o inciso II do art. 32-A da Lei nº

6.763, de 1975, nas saídas de produtos de informática, telecomunicações, eletrônicos

e eletroeletrônicos, recebidos com diferimento do imposto e não enquadrados no item

48 da Parte 1 do Anexo II do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº

43.080, de 2002, desde que o contribuinte seja signatário de protocolo firmado com o

Estado e a aplicação do tratamento tributário esteja prevista no protocolo e tenha sido

autorizada por regime especial.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:

I - está condicionado à desistência de eventuais recursos, ações ou embargos à

execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais

respectivos, e à desistência de eventuais impugnações, defesas e recursos

apresentados no âmbito administrativo;

II - ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, quando devidos;

III - não autoriza a devolução, a restituição ou a compensação de importâncias já

recolhidas.

Art. 4º - Fica suspensa a exigibilidade do ICMS diferido nos termos dos Regimes

Especiais de Tributação concedidos a empresas prestadoras de serviço de transporte

aéreo, quando da realização das prestações posteriores.

Art. 5º - Fica revogado o inciso I do § 1º do art. 219 da Lei nº 6.763, de 1975.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:

I - a partir de 14 de fevereiro de 2004, relativamente ao inciso XV do art. 7º da Lei

n° 6.763, de 1975, com a redação dada pelo art. 1º desta lei;

II - a partir de 1º de agosto de 2009, relativamente aos §§ 4º e 30 do art. 13 da Lei

n° 6.763, de 1975, com a redação dada pelo art. 1º desta lei;

III - a partir de 1º de outubro de 2009, relativamente aos incisos I e II do art. 32-A da

Lei nº 6.763, de 1975, com a redação dada pelo art. 1º desta lei.

Sala das Reuniões, 3 de novembro de 2009.

Antônio Júlio
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ACORDO DE LÍDERES

Os Deputados que este subscrevem, membros do Colégio de Líderes, deliberam

apresentar, no 2º turno, o anexo substitutivo ao Projeto de Lei nº 2.684/08, do

Deputado Agostinho Patrús Filho, que dispõe sobre a isenção de ICMS na importação

de máquinas, equipamentos, partes e acessórios destinados a empresa de

radiodifusão e dá outras providências.

Sala das Reuniões, 3 de novembro de 2009.

Luiz Humberto Carneiro - Padre João - Carlos Pimenta - Dimas Fabiano - Jayro

Lessa.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 3 de novembro de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foram apresentados ao projeto uma emenda do Deputado

Ivair Nogueira, que recebeu o nº 1, e um substitutivo do Deputado Antônio Júlio, que

recebeu o nº 1 e que, por conter matéria nova, vem apoiado pela maioria dos

membros do Colégio de Líderes. Informa, ainda, que, nos termos do § 4º do art. 189

do Regimento Interno, o substitutivo e a emenda serão submetidos a votação

independentemente de parecer.

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 Complementar nº 52/2009 e dos Projetos de Lei nºs

3.521 e 3.826/2009, uma vez que permaneceram em ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a especial de amanhã, dia 4, às 9 horas, e para a extraordinária

também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como

para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.
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Levanta-se a reunião.

ATA DA 4ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO - NA 3ª SESSÃO

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

Às 10h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Antônio

Júlio, Inácio Franco e Lafayette de Andrada, membros da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé

Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a

subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e acusa o

recebimento do Projeto de Lei nº 3.520/2009, 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, é aprovado o parecer pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº

3.520/2009 (relator: Deputado Lafayette de Andrada, em virtude de redistribuição).

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

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

com edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Arlen Santiago - Fábio Avelar -

Juarez Távora - Lafayette de Andrada.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/10/2009

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Carlin Moura e Duarte Bechir, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado André Quintão declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
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da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a deliberar sobre proposições da Comissão. Passa-se à

3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do

Deputado André Quintão, em que solicita seja encaminhada a Secretaria de Estado

de Educação cópia da correspondência recebida da Sra. Shirley Amadeus, por meio

da qual solicita melhorias na Escola Estadual Deputado Geraldo Landi, localizada no

Município de Teófilo Otôni. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

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

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

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini - Duarte Bechir.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

3/11/2009

Às 14h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Lafayette de Andrada e Padre João, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Lafayette de Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e comunica

o recebimento de ofício do Sr. José Walter Pereira, de São João del-Rei, publicado

em 22/10/2009. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º

turno, na forma do vencido em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.619/2009 (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 4.804 e 4.809/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a
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Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Padre João - Ivair Nogueira.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/11/2009

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Padre João e Antônio Carlos Arantes (substituindo o Deputado Neider

Moreira, por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Carlos Gomes. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Ivair Nogueira, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir o

impacto, na vida dos servidores públicos estaduais, da mudança dos órgãos da

administração pública estadual para a Cidade Administrativa, sobretudo no que diz

respeito a transporte, alimentação, saúde e educação. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Mário Marques, Superintendente de

Planejamento, Gestão e Finanças, representando o Sr. Sérgio Alair Barroso,

Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais; Ricardo

Lopes Martins, Coordenador do Projeto de Implantação da Cidade Administrativa,

representando a Sra. Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado e

Planejamento e Gestão; Renato Almeida de Barros, Diretor da Coordenação

Intersindical dos Servidores e Diretor do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde

do Estado de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Padre João, autor do requerimento que

deu origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra

aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se

ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
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compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a

votação, é aprovado requerimento dos Deputados Padre João, Délio Malheiros e Ivair

Nogueira em que solicitam seja feita visita com representantes dos servidores

públicos às obras da Cidade Administrativa, com o objetivo de conhecer e avaliar as

futuras instalações da futura sede do governo. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

4/11/2009

Às 10 horas, comparece na Câmara Municipal de Além Paraíba o Deputado Délio

Malheiros, membro 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, considera-a

aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir,

em audiência pública, questões relativas à implantação da hidrelétrica de Simplício,

no Rio Paraíba do Sul, em especial o aumento da arrecadação tributária dos

Municípios afetados pelo empreendimento e seus reflexos sobre a qualidade dos

serviços públicos essenciais na região. O Presidente convida a tomar assento à Mesa

os Srs. José Glauber Nogueira da Cunha, representando o Sr. Carlos Nadalutti Filho,

Presidente de Furnas Centrais Elétricas; Fabrício dos Santos Baião, Chefe de

Gabinete, representando o Sr. Anderson Bárcia Zanon, Prefeito Municipal de

Sapucaia (RJ); Wolney Freitas, Prefeito Municipal de Além Paraíba; Oberdan Moreira

Rocha, Vice-Prefeito de Além Paraíba; João de Deus Ribeiro, Presidente da Câmara

Municipal de Além Paraíba; Izaeth Ramos dos Santos, Vereadora, representando o

Sr. Itiberê Rodrigues dos Santos, Prefeito Municipal de Chiador; Wânia Beatriz de

Morais Freitas, Secretária Municipal de Administração de Além Paraíba; Amaury de

Sá Ferreira, Vice-Prefeito de Santo Antônio do Aventureiro; Jorge Gambal, Secretário
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Municipal de Meio Ambiente de Sapucaia; Dalmo Machado, 1º Secretário da Câmara

Municipal de Além Paraíba; Gelson Luiz de Moura e Neidson Barros Gonçalves,

Vereadores da Câmara Municipal de Além Paraíba. O Presidente, autor do

requerimento, 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, 5 de novembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Lafayette de Andrada - Domingos Sávio - Neider

Moreira - Ivair Nogueira - Padre João.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 4/11/2009

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jayro Lessa,

Adelmo Carneiro Leão, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada e Dalmo Ribeiro Silva

(substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BSD), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jayro

Lessa, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a

subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento de ofícios da Sra. Rosani A. Araújo, Coordenadora de Logística e

Execução da Divisão de Convênios do Ministério de Ciência e Tecnologia (2),

publicado no “Diário do Legislativo”, em 30/10/2009; e a seguir, comunica que estão

abertos os prazos para o recebimento de emendas aos Projetos de Lei nºs

3.863/2009 até o dia 4/11/2009 e 3.898 e 3.900/2009 até o dia 18/11/2009, e que

foram prorrogados até o dia 27/11/2009, os prazos para o recebimento de emendas

aos Projetos de Lei nºs 3.808 e 3.809/2009. O Presidente acusa o recebimento das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos
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de Lei nºs 3.506/2009 (Deputado Inácio Franco) e 3.741/2009 (Deputado Jayro

Lessa); e Projeto de Lei Complementar nº 53/2009 (Deputado Lafayette de Andrada),

no 1º turno. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva retira-se da reunião. Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 3.826,

3.481, 3.882 e 3.864/2009 são retirados da pauta por determinação do Presidente por

não cumprirem pressupostos regimentais. O Presidente determina a distribuição em

avulsos do parecer do relator, Deputado Lafayette de Andrada, que conclui pela

aprovação da Mensagem nº 350/2009 com a apresentação de projeto de resolução.

Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela

aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.466/2009 na forma do vencido no 1º

turno (relator: Deputado Antônio Júlio); e pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de

Lei nºs 3.741/2009 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça

(relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão, em virtude de redistribuição); 3.865/2009

(relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão) e 3.899/2009 na forma do Substitutivo nº 1,

da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Lafayette de Andrada).

Registra-se a presença do Deputado Inácio Franco. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

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

Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva em que solicita seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça

do Estado, pedido de providências para que seja estudada a viabilidade de instalação

de uma vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, na

Comarca de Pouso Alegre. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

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

reunião extraordinária, dia 5/11/2009, às 10 horas, para apreciação dos pareceres

sobre a Mensagem nº 350/2009, os Projetos de Lei nºs 3.826, 3.481, 3.864,

3.882/2009 e o Projeto de Lei Complementar nº 53/2009, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio - Fábio Avelar - Juarez

Távora - Lafayette de Andrada.
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ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

4/11/2009

Às 17h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Chico Uejo, Delvito Alves, Ronaldo Magalhães e Carlin Moura (substituindo o

Deputado Padre João, por indicação da Liderança do Bloco PMDB-PT-PCdoB),

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação

de requerimento do Deputado Chico Uejo, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e 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. O Presidente faz retirar da pauta a Mensagem nº 420/2009 e os Projetos de

Lei nºs 3.653, 3.857 e 3.864/2009, por já terem sido apreciados em reunião anterior.

Solicitam a distribuição de avulso, nos termos do § 3º do art. 136 do Regimento

Interno, o relator, Deputado Chico Uejo, do parecer ao Projeto de Lei nº 3.876/2009,

no 1º turno, que conclui pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade

na forma do Substitutivo nº 1; e o relator, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dos

pareceres que concluem pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade,

no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.882/2009, com a Emenda nº 1 e 3.854/2009 na

forma do Substitutivo nº 1 e do Projeto de Lei Complementar nº 55/2009. Cumprida a

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

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, em

5/11/2009, às 9 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo - Ronaldo Magalhães - Sebastião

Costa.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 82ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/11/2009

Presidência do Deputado José Henrique

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

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:

Requerimento do Deputado Padre João; discurso do Deputado Weliton Prado;

votação do requerimento; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

2.684/2008; requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro; deferimento;

discurso do Deputado Weliton Prado; votação do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º

turno, salvo emenda e destaque; aprovação; votação do art. 1º do vencido em 1º

turno; aprovação; votação da Emenda nº 1; aprovação; declaração de voto -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro

Leão - Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Pimenta -

Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito

Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Duarte

Bechir - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo

Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo

- Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre

João - Pinduca Ferreira - 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 José Henrique) - Às 20h5min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a
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reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta o Projeto de Lei nº

3.115/2009, apreciado na reunião extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando

a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 2.684/2008 seja

apreciado em primeiro lugar. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Gostaria de saudar a todos e a todas. A nossa

bancada apresenta esse requerimento para que se faça a inversão da pauta de modo

que o Projeto de Lei nº 2.684/2008 seja apreciado em primeiro lugar. Trata-se de

sinal claro de obstrução do Bloco PT-PMDB-PCdoB até que o governo sinalize um

posicionamento em relação aos Agentes Penitenciários. Vamos continuar o processo

de obstrução na Casa. O que ocorreu fere frontalmente a democracia, toda a

legislação. Esperamos que o governo tome posicionamento em relação aos Agentes

Penitenciários demitidos sumariamente, ato totalmente ilegal, truculento, arrogante.

Queremos resolver o problema. Enquanto o governo não abrir o diálogo,

continuaremos a usar todos os artifícios legais para fazer obstrução. Continuaremos a

encaminhar requerimento de inversão de pauta. Se for preciso, travaremos até o
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Orçamento do Estado. Os Agentes Penitenciários reivindicam o que lhes é de direito,

denunciando o assédio moral, a escala de trabalho totalmente excessiva, as mentiras,

infelizmente, as intransigências por parte da Secretaria de Desenvolvimento Social. É

direito dos servidores reivindicar, mobilizar. Assim que saiu a decisão de que a greve

seria ilegal, eles se prontificaram a voltar ao trabalho, respeitando a legislação. Quem

feriu, quem rasgou a legislação, a Constituição e uma lei aprovada por esta Casa foi o

governo. Os servidores cumpriram a legislação de forma ordeira e pacífica,

obedecendo até à decisão judicial, que o governo, infelizmente, não acatou.

Continuaremos a apresentar requerimento e a obstruir. Estamos aqui com todas as

considerações, esclarecendo a quem não tem conhecimento o que ocorreu: o

governo demitiu e afastou quase 600 Agentes Penitenciários de todo o Estado porque

reivindicavam seus direitos. Se o Governador não voltar atrás, entraremos num

processo de obstrução permanente. Essa foi a decisão do Bloco PT-PMDB-PCdoB.

Não vimos outra atitude como essa nem na época da ditadura militar. A atitude do

governo foi truculenta, rasgando a Constituição ao demitir os servidores que

participaram da greve. A atitude é ditatorial e contrária ao direito dos trabalhadores de

reivindicar melhores condições de trabalho e salários dignos.

Na quinta-feira, dia 22 de outubro, a Secretaria de Defesa Social publicou

comunicado de abertura de prazo para que os Agentes Penitenciários contratados

demitidos apresentassem justificativa por escrito e para que os servidores

concursados aguardassem instalação de processo administrativo.

Isso é um verdadeiro absurdo, um grande desrespeito com os servidores públicos

que se prepararam, servidores contratados há mais de 10 anos e que ajudam na

segurança do nosso Estado, uma das maiores preocupações da população.

Não podemos concordar com essa medida. O Estado insiste em violar os direitos

dos trabalhadores. Queremos a revogação imediata das demissões sumárias. As

demissões ocorreram sem critério, demonstrando perseguição a alguns Agentes. Na

lista de demitidos consta também o nome de servidores que já teriam morrido e de

outros que estavam afastados por motivo de saúde. Tenho em mão documentos

apresentando uma lei aprovada nesta Casa excluindo os arts. 8º e 13, que

demonstravam que o direito de greve e paralisação dos servidores não estava
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resguardado. Isso fica bem claro e explícito na legislação que aprovamos. O que os

servidores estavam reivindicando? Melhores condições de trabalho, o que é justo; a

efetivação dos servidores contratados; equiparação de salário com a Polícia Civil.

Amanhã haverá uma mobilização dos policiais civis de Minas Gerais, que recebem

um dos piores salários de todos os Estados da Federação. Estava em Brasília e está

finalizado o relatório da Proposta de Emenda à Constituição nº 300, que equipara o

salário de todos os policiais do Brasil com o salário dos policiais do Distrito Federal,

fazendo justiça aos policiais, às forças da segurança pública.

O que os Agentes estavam reivindicando? A volta do tíquete-alimentação, um

direito adquirido dos servidores que temos cobrado aqui de forma insistente, porque o

Estado simplesmente cortou. Os servidores já recebem um salário tão pequeno e

ainda têm o tíquete-alimentação cortado. Apresentamos requerimento solicitando do

Governador que volte com o tíquete-alimentação. O que é esse tíquete? Não é nada

perto dos mais de R$2.000.000.000,00 que o governo está investindo para construir o

novo Centro Administrativo. A licitação é de mais de R$100.000.000,00 para móveis,

mesas, cadeiras. O que é o tíquete-alimentação para esses servidores que já

recebem tão pouco? Representa muito. É justo os servidores reivindicarem o tíquete-

alimentação.

A carga horária está fora do que é estabelecido em lei. Estavam reivindicando o

cumprimento da legislação, porque têm uma carga horária excessiva; o pagamento

de prêmio por produtividade para os contratados; curso de tiro, reivindicação mais do

que justa; e o cumprimento de uma promessa antiga que já virou novela, que é a

carteira funcional. O governo garantiu a carteira funcional para os Agentes

Penitenciários e, até hoje, nada. Era o que estava na pauta de reivindicação dos

Agentes. A carteira funcional, o curso de tiro, o fim do assédio moral, carga horária de

trabalho excessiva, a volta do tíquete-alimentação, reivindicações legítimas da

categoria.

Então, não faz sentido essa determinação totalmente arbitrária, maldosa, injusta por

parte do governo para com os Agentes Penitenciários. Agora há pouco conversei com

os Agentes e realmente vemos o desânimo de todos. Está chegando o final do ano,

eles têm família para cuidar, filhos, tiveram seus dias cortados e agora não sabem
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como vão receber. Como fica a cabeça desses Agentes, que contribuem tanto para a

segurança do nosso Estado? Como fica a situação psicológica? São vários

problemas. O governo colocou pessoas para cuidar dos presos sem nenhuma

experiência. Pode acontecer uma tragédia nos presídios de Minas Gerais a qualquer

momento.

Sabemos - e é uma tradição, é cultural - dos grandes problemas que acontecem no

final e no início de ano. Isso é muito sério. Se pegarem um levantamento estatístico,

verão que grande parte das rebeliões, problemas, incêndios, mortes e tragédias do

sistema prisional em Minas Gerais ocorreram no final e no início de cada ano.

Infelizmente, agora temos pessoas despreparadas. Os Agentes que se prepararam,

se qualificaram e realmente têm todas as condições para exercer seu trabalho estão

sem saber como ficará sua situação.

Mais uma vez, repito que essa obstrução irá durar, e, se for preciso, obstruiremos

até mesmo o Orçamento do Estado. O projeto de empréstimo está em obstrução, por

isso estamos encaminhando favoravelmente à aprovação do requerimento para que o

Projeto de Lei nº 2.684 seja apreciado em primeiro lugar. Esse é um instrumento

democrático e legítimo da Oposição a fim de que esses seres humanos que se

dedicaram tanto e se qualificaram sejam respeitados, tenham voz e não sejam

injustiçados, como está acontecendo, pelo governo. Os Agentes Penitenciários

querem resolver o problema e esperam que o governo abra um processo de

negociação e resolva a sua situação o mais rápido possível - e até cumpra a pauta de

reivindicação, que é mais do que justa, pois é direito de todo trabalhador reivindicar.

Agora, no Estado de Minas, não se pode falar mais nada. Se falarem um “a” em

relação ao governo do Estado, estarão demitidos - pode ser concursado, contratado,

não importa, se falar um “a”, estará no olho da rua. Não é assim que funciona. A lei

existe para ser respeitada e cumprida, por isso queremos a volta imediata de todos os

Agentes Penitenciários ao trabalho.

O Sr. Presidente - 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 2.684/2008, do Deputado Agostinho

Patrús Filho, que dispõe sobre a isenção de ICMS na importação de máquinas,
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equipamentos, partes e acessórios destinados à empresa de radiodifusão e dá outras

providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. No decorrer da discussão foram apresentados ao

projeto o Substitutivo nº 1, do Deputado Antônio Júlio, e a Emenda nº 1, do Deputado

Ivair Nogueira. Nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno, o substitutivo e

a emenda serão submetidos a votação independentemente de parecer. Vem à Mesa

requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro, solicitando a votação destacada

do art. 1º do vencido em 1º turno. A Presidência defere o requerimento, de

conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Com a palavra,

para encaminhar a votação, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - O Projeto de Lei nº 2.684/2008, do Deputado

Agostinho Patrus Filho, dispõe sobre a isenção de ICMS na importação de máquinas,

equipamentos, partes e acessórios destinados a empresa de radiodifusão e dá outras

providências. Logicamente, votaremos favoravelmente ao projeto, mas gostaríamos

que outras categorias que têm menos força junto ao governo tivessem o mesmo

respaldo, principalmente os pequenos. A carga tributária no Estado é excessiva. É

justa a isenção de ICMS para a importação de máquinas e equipamentos para as

empresas de radiodifusão, mas gostaríamos que a mesma isenção fosse dada aos

pequenos agricultores, que estão passando por muitas dificuldades. Só o ICMS da

conta de energia elétrica chega a 42% no Estado de Minas Gerais; é a mais cara do

Brasil. Seria justo isentar também os pequenos agricultores, a quem custa garantir

um tanque de resfriamento, para armazenar pouco leite, a fim de conseguir alguma

produtividade e garantir o sustento da família. O grande problema dos pequenos

agricultores é a conta de energia, realmente muito cara. Da mesma maneira que

votaremos favoravelmente a um projeto que concede isenção de ICMS para a

importação de máquinas e equipamentos para as empresas de radiodifusão,

poderíamos votar também a isenção do ICMS na conta de energia elétrica para

favorecer os pequenos produtores.

Falando em energia elétrica, estivemos em Brasília hoje em reunião na CPI da

Conta de Luz, fruto daquela campanha pela redução da tarifa de energia em Minas.

Pudemos discutir com os Deputados e também com os Ministros a necessidade de a
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Aneel fazer uma revisão urgente, em caráter extraordinário, a fim de que se faça a

devolução dos valores pagos a mais pelos consumidores desde 2002. Isso porque os

reajustes foram superiores, aliás, ao que deveriam ser, em torno de 2%. Estima-se

que as companhias de energia elétrica - 63 no País - tenham de devolver em torno de

R$10.000.000.000,00, que serão descontados nas contas de energia elétrica. Isso

tudo começou através de um requerimento, de uma auditoria solicitada pelo

Deputado Federal Elismar Prado ao Tribunal de Contas da União, a qual foi aprovada

na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados. Aprovada a

auditoria, o Tribunal de Contas constatou a irregularidade. Agora a CPI confirmou-a.

Os próprios dirigentes e Presidentes das companhias de energia, como o da Cemig,

aqui em Minas Gerais, confirmaram o erro no cálculo. E têm mesmo de devolver o

dinheiro ao consumidor. Essa devolução precisa ser rápida.

Se tivéssemos a aprovação de uma emenda aqui, com uma extensão poderíamos

ainda ter a possibilidade de acordo com o governo para isentar do pagamento do

ICMS as categorias que realmente têm necessidade desse benefício. Darei outro

exemplo de que sempre falo aqui: Minas Gerais é um dos maiores produtores de

álcool do País. Infelizmente, em muitas cidades que fazem divisa com outros

Estados, a população abastece os carros a álcool em outro Estado. Por quê? Porque

aqui é muito mais caro. Quanto é o ICMS do álcool em São Paulo? É de 12%. Em

Goiás é quanto? É de 15%. Em Minas Gerais é quanto? Aqui o ICMS do álcool é de

25%. É muito mais caro do que em Santa Catarina e em outros Estados do País. A

carga tributária aqui realmente é muito pesada.

E estamos votando um projeto para isentar o setor de radiodifusão do pagamento

de ICMS. Não seria o caso de dar isenção, mas poderíamos diminuir o ICMS do

álcool combustível no Estado. Isso iria aumentar o emprego e gerar renda.

Possibilitaria que quem tivesse veículo a álcool, com o chamado motor flex, pudesse

abastecer com álcool no nosso Estado. Aliás, trata-se de um combustível limpo, que

garante preservação do meio ambiente se comparado com o combustível fóssil, com

o óleo diesel. Essa medida faria justiça a um grande número de consumidores no

Estado que hoje são obrigados a abastecer com gasolina e poderiam compensar, o

que aliviaria o seu bolso, com a diminuição do ICMS do álcool. A aprovação desse
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projeto seria muito importante.

A população fica mais penalizada ainda porque o IPVA em Minas é um dos mais

caros do Brasil. Então, espere aí. Aqui em Minas Gerais a energia é uma das mais

caras, não do Brasil, mas do mundo. Aqui a tarifa de água da Copasa é das mais

caras do Brasil. O primeiro ano em que nós conseguimos impedir o aumento do valor

da conta de água da Copasa foi este. E está suspenso até hoje. Foi a primeira vez na

história que conseguimos impedir um aumento do valor da conta de água da Copasa.

Aqui, o ICMS da energia elétrica é mais caro, 42%. Aqui tudo é mais caro.

Os servidores públicos deveriam ser valorizados. O Orçamento do Estado, que em

2003 foi de R$17.000.000.000,00, no ano que vem subirá para mais de

R$41.000.000.000,00. Pergunto se os salários dos servidores públicos acompanham

essa mesma progressão do aumento do Orçamento, que praticamente triplicou.

Pergunto se os salários dos servidores Agentes Penitenciários aumentaram três

vezes nesse período. Não. O salário dos policiais militares e civis e dos professores

aumentaram três vezes? Não. Mas os impostos aumentaram. A arrecadação do

Estado triplicou nesse período.

Eu falo. Nós estamos encaminhando favoravelmente à aprovação dessa isenção. O

que é isenção? O setor de radiodifusão, quando importar máquina, não vai pagar

nada a título de ICMS. Tudo bem. O projeto ajudará o setor importante que é a

comunicação? Sim. Mas poderia ajudar a outros setores. O governo poderia colocar a

mão na consciência e ajudar os servidores públicos. O governo, aliás, está tentando

impedir a implementação do fundo nacional que garante a equiparação do salário dos

professores com o piso nacional do salário dos servidores da educação. Haverá até

complementação por parte do governo federal.

Não faz sentido aprovarmos o projeto de isenção para uma categoria e várias

outras infelizmente não terem o mesmo tratamento. São totalmente diferentes os

pesos e as medidas. É fundamental garantirmos uma democratização, um respeito,

uma justiça para todos. Se isentamos do pagamento de ICMS o setor de radiodifusão,

podemos garantir também a diminuição do ICMS para o álcool combustível no

Estado, podemos diminuir o ICMS da conta de energia elétrica, que é de 42%.

Quantas e quantas vezes falamos da tribuna sobre Tiradentes, Joaquim da Silva
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Xavier, patrono da Polícia Militar, esta que é uma das instituições mais antigas do

País! Tiradentes foi morto, esquartejado por um quinto do ouro da Coroa, por 20%.

Hoje o cidadão paga 42% só a título de ICMS da conta de energia, que é a cobrança

por dentro. É muito injusto: por um lado pode-se isentar do pagamento de ICMS as

máquinas do setor de radiodifusão. Mas diminuir o ICMS da conta de luz, do álcool

não se pode de maneira nenhuma, tem problema. Não se pode mexer no valor do

IPVA, que é um dos mais caros do Brasil, para garantir que veículos com mais de 10

anos tenham isenção. Em Goiás é assim: proprietários de veículos com mais de 10

anos têm isenção. Aqui têm? Não. O que há em Minas Gerais? Aqui existe a taxa de

licenciamento, a qual não existe nos outros Estados. Praticamente apenas Minas

cobra essa taxa, e cobra muito caro. O nosso IPVA é o mais caro do Brasil, temos a

taxa de licenciamento, os veículos com mais de 10 anos não são isentos, precisam

pagar.

É assim. Para devolver o valor que a população pagou a mais na conta de luz, eles

espernearão, entrarão na Justiça, darão trabalho. Não querem devolver o dinheiro a

que o consumidor tem direito. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor,

seria preciso até devolver em dobro. Infelizmente, para conseguirmos isso,

precisaremos brigar muito mais.

Estivemos hoje em Brasília acompanhando a CPI da Conta de Luz e estaremos lá

novamente na semana que vem. Amanhã temos uma reunião com o Ministro Edison

Lobão. A mobilização realmente precisa continuar.

Votaremos favoravelmente ao projeto, mas registramos o nosso protesto. Quero

dizer que a nossa fala, por encaminhamento, neste momento, foi um processo de

obstrução em nome dos Agentes Penitenciários, que estão aqui reivindicando seus

direitos, mais uma vez solicitando do governo uma medida urgente para resolver a

situação.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emenda e destaque. As

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

Pausa.) Aprovado. Em votação, o art. 1º do vencido em 1º turno. 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



____________________________________________________________________________
450

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em

2º turno, o Projeto de Lei nº 2.684/2008 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em

1º turno, com a Emenda nº 1.

Declaração de Voto

O Deputado Weliton Prado - Apenas gostaria de dizer que votamos favoravelmente

à aprovação desse projeto, que isenta do pagamento de ICMS o setor de radiodifusão

no nosso Estado. Mas deixamos claro o nosso protesto: gostaria de estar votando

agora um projeto de isenção de ICMS aos pequenos agricultores na conta de energia

elétrica da Cemig; gostaria de estar votando um projeto que diminui o ICMS - há até

um projeto de nossa autoria a esse respeito tramitando -, que é de 42% no nosso

Estado. Gostaria de estar votando o projeto que diminui o ICMS do álcool

combustível, que em Minas Gerais é de 25% - em São Paulo é de 12%; em Goiás, é

de 15%. O nosso ICMS do setor de combustível, especificamente o do álcool, é um

dos mais caros do Brasil. É um problema muito sério o ICMS cobrado em relação ao

gás, e, infelizmente, não se incentiva o setor. Agora, com o pré-sal, há a possibilidade

de sermos totalmente autossuficientes no que diz respeito ao gás. Entretanto,

infelizmente, o gás não será atrativo em Minas Gerais, porque o seu ICMS é

realmente muito alto aqui se comparado com o de outros Estados. Estão sendo

construídos gasodutos em algumas regiões, mas nem sabemos se realmente

compensará para o consumidor, porque aqui realmente a carga tributária é mais

elevada. Gostaríamos de estar votando o projeto que diminui o IPVA dos veículos

utilitários, das motos, dos carros; gostaríamos de estar votando um projeto que

valorizasse o conjunto dos servidores. Mas, infelizmente, estamos votando um projeto

que apenas dá isenção de ICMS para o setor de radiodifusão. Gostaríamos de estar

votando aqui projetos que garantissem a valorização do conjunto dos servidores

públicos do nosso Estado. Infelizmente, não é o caso desse projeto que estamos

votando. Porém, tudo tem sua hora, seu momento. Acredito que não existe vitória

sem luta. Para conseguirmos a vitória, temos que ter muita luta, temos que ter muita

mobilização, temos que ter muita união. Um exemplo disso são os policiais militares,

que acreditaram na Proposta de Emenda à Constituição nº 300. É o projeto que tem

mais acessos na internet, com mais de 6 milhões. Em relação a essa proposta, há
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uma grande mobilização em todos os Estados da Federação, há muitas

possibilidades de os servidores da segurança pública saírem vitoriosos no tocante à

referida proposta, que teve o seu parecer concluído hoje pela Comissão Especial. É

preciso haver muita pressão e mobilização para votar. E é desse jeito. Queríamos

votar vários outros projetos para beneficiar o povo de verdade e de forma mais ampla.

Mas é aquilo que sempre dizemos: água mole em pedra dura tanto bate até que fura.

Então, temos que pressionar de forma permanente. Sabemos que os governos são

como feijão: funcionam na pressão. A mobilização tem que continuar. As pessoas têm

que acreditar que é possível mudar, que é possível transformar. Conseguimos muitas

vitórias. Neste ano, impedimos o aumento do valor da conta de água. Agora, a

população tem a possibilidade de receber de volta os valores que foram pagos a mais

na conta de luz da Cemig, que devem ficar em torno de R$10.000.000.000,00.

Esperamos que essa devolução seja feita o mais rapidamente possível. Isso mostra

que está havendo uma grande conscientização por parte da população, que

realmente está pressionando e reivindicando seus direitos, demonstrando uma

grande mudança de mentalidade. Nosso país é desse jeito. Se quisermos conquistar

nossos direitos, temos que colocar a boca no trombone, temos que ir para cima,

temos que nos mobilizar, temos que reivindicar os nossos direitos. Sem pressão, as

coisas não acontecem. Apesar de o Bloco PT-PMDB-PCdoB ser minoria na Casa, já

estamos colecionando um grande número de vitórias, principalmente em defesa do

povo e das pessoas mais perseguidas, que não têm voz nem vez. Tentamos fazer

das tripas coração para cumprir o nosso papel e a nossa missão, que é fiscalizar o

governo e defender o povo. Gostaria de votar outro projeto. Votamos esse projeto e

esperamos chegar o momento de votarmos projetos que beneficiem toda a população

de Minas Gerais, como a redução de ICMS e da carga tributária do nosso Estado,

que é uma das mais elevadas entre os Estados da Federação. Mas, por outro lado,

vemos que os nossos servidores, infelizmente, não são valorizados aqui.

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 5, às 14 horas, com a ordem do dia já
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anunciada, e para a especial também de amanhã, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 4/11/2009

Às 15h1min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Paulo Guedes, Doutor Ronaldo 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 Doutor Ronaldo, dispensa a leitura da ata da reunião 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 4.876/2009, 4.882 a 4.887/2009, e 4.891 a 4.893/2009. Passa-

se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos dos Deputados Padre João em que solicita seja realizada

audiência pública com a finalidade de debater a atuação da empresa DM Construtora

de Serviços Técnicos Ltda., contratada pela Companhia de Gás de Minas Gerais -

Gasmig - para executar obra da rede de distribuição de gás natural, no Município de

Ouro Branco; Paulo Guedes (2) em que solicita seja realizada audiência pública

destinada a debater os critérios para a fixação dos percentuais do Valor Adicional

Fiscal - VAF - para o ano de 2010; e seja realizada audiência pública no Município de

Teófilo Otôni para debater o Decreto nº 44.035, de 2005, que disciplina a autorização

para prestação de serviço fretado de transporte rodoviário intermunicipal de pessoas.

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, 9 de novembro de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente - Rosângela Reis.

ATA DA 5ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/11/2009

Às 10h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Adelmo

Carneiro Leão, Juarez Távora, Lafayette de Andrada e Fábio Avelar (substituindo o

Deputado Inácio Franco, por indicação da Liderança do BPS), membros da Comissão

de Fiscalização Financeira e Orçamentária; o Deputado Fábio Avelar, membro da

Comissão de Membros das Comissões Permanentes - § 1º do Art. 204 do Regimento

Interno. Está presente, também, o Deputado Arlen Santiago. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da

Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 3.863/2009, 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. Na fase de discussão do parecer que conclui pela

aprovação do Projeto de Lei nº 3.863/2009, em turno único, do qual é o relator, o

Presidente defere o pedido de vista do Deputado Adelmo Carneiro Leão. Cumprida a

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

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião conjunta com edital a ser

publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Jayro Lessa - Inácio Franco.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.125/2008



____________________________________________________________________________
454

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar a denominação de Escola Estadual Padre Lopes à Escola Estadual Nascimento

Teixeira, situada no Município de São João del-Rei.

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 2.125/2008 tem por finalidade dar a denominação de Escola

Estadual Padre Lopes à Escola Estadual Nascimento Teixeira, situada na Rua José

Lopes da Silva, s/nº, no Distrito de São Sebastião da Vitória, Município de São João

del-Rei.

Em decorrência da construção do novo prédio escolar, o colegiado da referida

escola estadual, em reunião realizada no dia 13/11/2006, homologou por

unanimidade a proposta de denominação consubstanciada no projeto de lei em

análise.

Antônio Domingos Batista Lopes nasceu em 1921 e teve sua vida marcada por

diversas ações em benefício da comunidade, as quais mudaram a feição econômica

e social do Município, destacando-se a construção da Igreja Matriz, do posto de

saúde, da agência dos correios, a instalação de telefone público e de bomba para

levar água para as casas.

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 denominação do referido bem público.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.125/2008

em turno único.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2009.

Deiró Marra, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.673/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Esporte Clube Vila Reis, com sede no Município de Cataguases.

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 3.673/2009 pretende declarar de utilidade pública o Esporte

Clube Vila Reis, com sede no Município de Cataguases, que tem como finalidade

desenvolver e defender a prática do futebol amador como forma de entretenimento e

fortalecimento das ações sociais e esportivas.

Além disso, torna-se um fator de integração social, uma vez que realiza

campeonatos, torneios e jogos, buscando o envolvimento de todos os moradores da

Vila Reis, onde tem a sua sede.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.673/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.772/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Fundação Rio Branco, 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 3.772/2009 pretende declarar de utilidade pública a Fundação

Rio Branco, com sede no Município de Araxá, que tem como finalidade a difusão de

atividades esportivas entre os adolescentes residentes na localidade.

Para a consecução de seus objetivos, a entidade acompanha o desenvolvimento

escolar dos jovens envolvidos com seus programas; presta assistência médica aos

seus assistidos; orienta-os sobre a preservação da natureza e firma convênios com

órgãos públicos e privados para subsidiar suas iniciativas.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.772/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2009.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.790/2009

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Cão Viver em Defesa dos Animais, com sede no

Município de Contagem.

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 3.790/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Cão Viver em Defesa dos Animais, com sede no Município de Contagem, que tem

como finalidade desenvolver um importante trabalho junto à população de

esclarecimento e de educação quanto à posse responsável e à esterilização de

animais.
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Para a consecução de suas atividades, oferece serviços veterinários, entre os quais

pequenas cirurgias, vacinação e esterilização, e estimula a adoção de animais

abandonados, além de zelar pelo estrito cumprimento das leis pertinentes aos direitos

coletivos e difusos relativos aos animais e ao 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 3.790/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2009.

Almir Paraca, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.863/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 3.863/2009, que autoriza a

abertura de 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 -, foi encaminhado a esta Casa por meio da

Mensagem n° 412/2009.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 15/10/2009, foi o projeto distribuído à

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, nos termos do art. 160 da

Constituição do Estado e do art. 204 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa.

Em conformidade com o rito regimental disposto no § 2° do art. 204 do Regimento

Interno, foi concedido prazo de 20 dias para apresentação de emendas. No decurso

do prazo regimental, não houve apresentação de emendas.

Fundamentação

O projeto de lei em tela visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito especial, no

valor de R$600.000,00 em favor da Arsae-MG.

A Lei Federal n° 4.320, de 1964, no inciso II do ar t. 40, define como créditos

especiais os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária

específica. A Lei n° 18.022, de 2009 - Lei Orçament ária Anual - foi aprovada em

9/1/2009, ou seja, em data anterior à criação da Arsae, que se deu em 3/8/2009, por
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meio da Lei n° 18.309, de 2009. Portanto, justifica -se a necessidade de abertura do

crédito especial pela ausência de dotação orçamentária específica capaz de destinar

recursos para as despesas necessárias à implementação da agência.

Estabelece ainda a Lei n° 4.320, no art. 42, que os  créditos especiais devem ser

autorizados por lei e, no art. 43, que sua destinação para cobrir despesas depende da

existência de recursos, devendo ser precedida de exposição justificativa.

Em relação à exigência de autorização legal, a proposição em comento visa atender

a tal necessidade e os recursos disponíveis para ocorrer à despesa poderão ser

resultantes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme dispõe

o inciso III do § 1°do art. 43 da Lei n° 4.320.

Assim, o projeto em tela indica a anulação de R$600.000,00 da dotação destinada à

Reserva de Contingência e transfere esse valor para a ação Remuneração de

Pessoal Ativo e Encargos Sociais, criada pelo projeto em comento dentro do

programa Apoio à Administração Pública, o que atende à exigência legal. Autoriza,

além disso, a compatibilização, no Plano Plurianual de Ação Governamental 2008-

2011, das alterações decorrentes da criação da unidade orçamentária “Agência

Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do

Estado de Minas Gerais”.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.863/2009 em

turno único.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2009.

Zé Maia, Presidente e relator - Jayro Lessa - Inácio Franco - Adelmo Carneiro Leão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.506/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 3.506/2009 “obriga

os hotéis e motéis estabelecidos no Estado a adaptar suas instalações, a fim de

garantir o acesso de pessoas portadoras de deficiência, e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 10/7/2009, foi o projeto distribuído às

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

A Comissão de Constituição e Justiça exarou parecer concluindo pela juridicidade,

pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição na forma do Substitutivo n°

1, que apresentou.

A Comissão de Trabalho, da Previdência e da Ação Social opinou pela aprovação

do projeto na forma do Substitutivo nº 2, de sua autoria.

Compete agora a esta Comissão emitir parecer sobre os aspectos orçamentário-

financeiros do projeto, nos termos regimentais.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe obriga os hotéis e motéis com mais de 50 unidades,

localizados no Estado de Minas Gerais, a adaptar suas instalações e no mínimo 2%

de seus quartos e apartamentos à acessibilidade das pessoas portadoras de

deficiência, segundo as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas

Técnicas - ABNT. O estabelecimento que descumprir a futura lei estará sujeito às

penalidades de: advertência, multa de 1.000 Ufemgs ou índice superveniente,

suspensão e até cancelamento do alvará de localização e funcionamento.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, incluindo os

objetivos do projeto em legislação estadual que disciplina o acesso dos portadores de

deficiência física aos edifícios de uso público, com vistas a uma consolidação das

normas relativas à matéria. Além de adequar o projeto à boa técnica legislativa, a

Comissão de Constituição e Justiça acrescentou a necessidade de as adaptações

previstas no projeto seguirem também regras próprias do setor do turismo, ampliou o

alcance da proposição, substituindo a expressão “hotéis e motéis” pela expressão

“meios de hospedagem” e optou pela aplicação das penalidades já previstas no texto

da lei que alterou, em caso de descumprimento dos comandos legais.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social concordou com o

parecer da Comissão de Constituição e Justiça; fez, porém, alterações pontuais, no

que diz respeito ao alcance da expressão “meios de hospedagem” e ao parâmetro

para nortear as adaptações exigidas, e incluiu as pessoas com mobilidade reduzida,

concepção que não existia no projeto originalmente, por meio do Substitutivo nº 2,

que apresentou; todavia, ao conferir nova redação ao art. 1º do projeto em comento,
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a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social tornou obrigatória a

adaptação de 2% das unidades de cada estabelecimento, apenas. Tal redação reduz

o alcance do projeto. Os estabelecimentos hoteleiros oferecem não apenas

alojamentos e acomodações, mas também banheiros sociais, restaurantes,

lanchonetes e, em alguns casos, espaços de lazer, piscinas, cabeleireiros,

estacionamentos.

Embora a Lei nº 11.666 contenha regras de acessibilidade (art. 3º, I a X), estas não

dizem respeito a todas as instalações específicas e possíveis dos estabelecimentos

hoteleiros e dos motéis previstas no Manual de Recepção e Acessibilidade de

Pessoas Portadoras de Deficiência a Empreendimentos e Equipamentos Turísticos,

da Empresa Brasileira de Turismo - Embratur. Nesse Manual são encontradas regras

de acessibilidade bastante específicas, dirigidas para instalações como piscinas e

butiques; todavia, a exclusão da obrigatoriedade de adaptação das instalações dos

estabelecimentos, feita pelo Substitutivo nº 2, é suprida em vista da regra prevista no

art. 4º da lei, segundo a qual as determinações nela constantes não prejudicam a

legislação específica sobre condicionantes a serem observados nas edificações.

Assim, a mudança realizada pelo Substitutivo nº 2 não afetará a realização dos

objetivos do projeto.

No que toca a esta Comissão analisar, nos termos regimentais, esclarecemos que,

do ponto de vista financeiro-orçamentário, não há impedimento à aprovação da

matéria. Esclarecemos que o Estado apenas está autorizado a explorar diretamente

atividade econômica em situações excepcionais (art. 173, “caput”, da Constituição da

República). Além disso, o projeto apenas inova na parte que estabelece um

percentual de quartos e apartamentos que devem ser adaptados, em patamar de

pouca valia (2%). Dessa forma, não há a geração de despesa para o Estado, de

modo que o projeto em análise não fere a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Consideramos, ainda, que a oferta de quartos e instalações adequados às

necessidades das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida

trará benefícios para a indústrias hoteleira e turística, pois permitirá a incorporação

desse expressivo segmento ao mercado consumidor. A incorporação de segmentos

especiais de demanda ao mercado interno, como os deficientes físicos e pessoas
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com mobilidade reduzida, foi recentemente consagrada pela legislação brasileira

como um dos objetivos que devem integrar o Plano Nacional de Turismo (art. 6º, V,

da Lei nº 11.771, de 2008), o que sinaliza o reconhecimento público de sua

relevância, tanto do ponto de vista social, quanto econômico. Além disso, o

Substitutivo nº 2, assim como o fez o Substitutivo nº 1, mantém os prazos da lei em

vigor para os estabelecimentos se adaptarem às novas regras de acessibilidade, o

que diminui o impacto do projeto sobre o mercado. Pela redação original do projeto,

todos os estabelecimentos teriam apenas 180 dias para se adaptarem. O Substitutivo

nº 2 prevê que os estabelecimentos poderão seguir as regras contidas na Lei nº

11.666, de 1994, segundo a qual a observância das regras de acessibilidade somente

é exigível nos projetos de arquitetura e engenharia que se encontram em elaboração

ou em execução; nas reformas e nas obras de conservação que ocorrerem nos

edifícios de uso público (art. 1º, § 3º). Outro ponto digno de nota é que o Substitutivo

nº 1, corrigindo vícios jurídicos, retirou a previsão de duas sanções que poderiam

comprometer a viabilidade dos estabelecimentos comerciais, modificação que foi

incorporada ao Substitutivo nº 2.

Por fim, esta Comissão entende que a alteração proposta pelo Substitutivo nº 2 é

mais abrangente e que adaptação dos estabelecimentos hoteleiros e congêneres aos

deficientes e às pessoas de mobilidade reduzida constitui um passo importante e

necessário para a inclusão social desses grupos, por essa razão, legitima a

necessidade de aprovação do projeto nesta Casa.

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, da Comissão do Trabalho, da Previdência e da

Ação Social, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio -

Jayro Lessa - Juarez Távora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.882/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por meio da

Mensagem n° 425/2009, o projeto de lei em epígrafe 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.

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

financeiros e orçamentários, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a promover a adesão do

Estado ao Programa Emergencial de Financiamento aos Estados e ao Distrito

Federal – PEF-BNDES –, mediante contratação de operação de crédito com

instituição financeira oficial federal, até o limite de R$267.270.000,00.

A finalidade do projeto é promover a adesão do Estado à linha de crédito adicional

oferecida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES –,

a partir da ampliação dos limites autorizados pela Resolução n° 3.794/09, do Banco

Central do Brasil. Tal ampliação foi motivada, principalmente, pelas perdas verificadas

no Fundo de Participação dos Estados – 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$315milhões, além da queda de

arrecadação nas receitas próprias dos Estados, que em Minas Gerais alcança cerca

de R$1,9bilhão em relação ao previsto para 2009.

Cabe ressaltar que a proposição visa assegurar maior volume de recursos para os

programas e projetos das áreas de resultado definidas pelo Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado, sendo destinadas prioritariamente à melhoria da

infraestrutura física, mobiliário e equipamentos escolares da rede de ensino

fundamental e médio; à estruturação física dos centros da juventude; à implantação

do Suas; à modernização do sistema socioeducativo; à modernização da logística de

unidades operacionais que compõem as áreas integradas; à construção de unidades
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habitacionais no Programa Lares Geraes Habitação Popular e Lares Geraes

Segurança Pública; à pavimentação e restauração de rodovias e ao aumento da

capacidade e segurança dos corredores de transporte, principalmente para a

operação e segurança viária.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbice de natureza jurídico-

constitucional à normal tramitação da proposição, inclusive quanto às garantias e

contragarantias a serem prestadas. De acordo com seu parecer, a autorização

legislativa para a contratação de operação de crédito pelo Estado faz-se necessária

por força do disposto nos arts. 61, IV, e 90, XVIII, da Constituição mineira, e no art.

32, § 1°, I, da Lei Complementar n° 101, de 2000 – LRF. Entretanto, em observância

à técnica legislativa, para conferir mais clareza e precisão ao texto legal, a Comissão

propôs, por meio da Emenda n° 1, a alteração do par ágrafo único do art. 3º do projeto

e do parágrafo único do art. 3º da Lei nº 18.341, de 2009, a que se refere o art. 7º do

projeto.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta Comissão, entre as

exigências estabelecidas pela LRF para a realização de operação de crédito destaca-

se a verificação pelo Ministério da Fazenda do cumprimento dos limites e condições

de endividamento estabelecidos para cada ente da Federação; a existência de prévia

e expressa autorização para contratação na lei orçamentária, em créditos adicionais

ou em lei específica; a inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos

provenientes da operação; a observância dos limites fixados pelo Senado Federal; o

atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição Federal, que veda a

realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de

capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais

com finalidade precisa, aprovados pelo Legislativo por maioria absoluta.

Quanto à verificação do Ministério da Fazenda, destaca-se que o Estado deverá

encaminhar a esse órgão o pedido de autorização para a realização de operação de

crédito acompanhado da autorização legislativa, conforme dispõe o inciso II do art. 21

da Resolução do Senado Federal n° 43, de 2001.

Em relação à prévia e expressa autorização em lei específica, o projeto de lei em

comento pretende suprir tal exigência.
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No que diz respeito às exigências da LRF, de inclusão no orçamento ou em créditos

adicionais dos recursos provenientes da operação, e da Lei n° 4.320, de 1964, que

em seu art. 3° dispõe que a lei de orçamento compre enderá todas as receitas,

inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei, o projeto de lei em tela

estabelece, em seu art. 5°, que “os recursos proven ientes da operação de crédito

pretendida serão consignados como receita orçamentária do Estado”.

A fixação de limites pelo Senado Federal é materializada por meio da Resolução

Federal n° 40, a qual fixa limites para o montante da dívida pública dos Estados. Tal

resolução determina, em seu art. 3°, que ao final d o 15° exercício financeiro contado

a partir do encerramento do ano de sua publicação, a Dívida Consolidada Líquida -

DCL - não poderá ser superior a duas vezes a Receita Corrente Líquida. Dispõe,

ainda, em seu art. 4° que, no mesmo período citado anteriormente, o excedente

apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção

de um quinze avos a cada exercício financeiro. Conforme o Relatório de Gestão

Fiscal referente ao 2° quadrimestre de 2009, elabor ado pela Secretaria de Estado da

Fazenda, a DCL é de 172,88%, inferior, portanto, ao limite do 200% instituído pela

Resolução n° 40/2001 do Senado Federal.

Vale ressaltar que o atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da

Constituição Federal, o qual veda a realização de operações de crédito que excedam

o montante das despesas de capital, é complementado pelo disposto no art. 32, § 3°,

inciso VI da LRF. A fim de viabilizar o disposto na Constituição Federal, o citado § 3°

dispõe que:

“(...)

§ 3° Para fins do disposto no inciso V do § 1°, con siderar-se-á, em cada exercício

financeiro, o total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das

despesas de capital executadas (...).”

Com vistas à verificação de tal limite, em consulta realizada no Sistema Integrado

de Administração Financeira do Estado - Siafi -, em 3 de novembro, constatou-se que

as despesas de capital realizadas somam R$3.535.281.494,00, enquanto as

operações de crédito ingressadas apresentam o valor de R$718.640.352,00.

Adicionando-se ao montante das receitas de operação de crédito ingressadas o valor
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da operação de crédito que se pretende contratar, ou seja R$267.270.000,00, obtém-

se o valor de R$985.910.352,00, inferior, portanto, ao montante das despesas de

capital, o que atende à exigência do inciso III do art. 167 da Constituição Federal.

Ademais, cabe destacar o disposto no § 1° do art. 3 5 da LRF, que veda a

destinação dos recursos das operações de crédito realizadas entre instituição

financeira estatal e outro ente da Federação, para o financiamento, direto ou indireto,

de despesas correntes e de refinanciamento de dívidas não contraídas junto à própria

instituição concedente. Assim, o disposto deve ser observado quando da execução

do orçamento.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.882/2009, no 1°

turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão  de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2009.

Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Inácio Franco - Jayro Lessa - Juarez

Távora - Adelmo Carneiro Leão (voto em branco).

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.968/2009

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o projeto de lei em epígrafe “institui

o Adicional de Desempenho – ADE – no âmbito do Poder Judiciário do Estado de

Minas Gerais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 5/2/2009, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

O projeto, ao ser analisado em 1º turno, a Comissão de Constituição e Justiça

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas nºs 1

a 5, que apresentou.

A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da matéria com as

Emendas nºs 1 a 5, da Comissão de Constituição e Justiça, e apresentou as Emendas

nºs 6 a 10.

Por sua vez, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária manifestou-se
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também favorável à aprovação da proposição com as emendas apresentadas pelas

Comissões que a antecederam na análise do projeto.

Ao ser apreciada em Plenário, a proposição foi aprovada, em 1º turno, com as

Emendas nºs 1 a 5, da Comissão de Constituição e Justiça, e nos 6 a 10, da Comissão

de Administração Pública.

Cabe, agora, a esta Comissão, nos termos do art. 184, combinado com o art. 102, I,

“a”, do Regimento Interno, realizar a análise da matéria em 2º turno, emitindo parecer

quanto ao seu mérito.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em exame dispõe sobre a instituição do Adicional de Desempenho –

ADE– no âmbito do Poder Judiciário do Estado. Trata-se de uma vantagem

pecuniária a ser conferida ao servidor por seu desempenho no exercício das suas

funções. Somente fará jus ao ADE o servidor ingresso no serviço público após a

edição da Emenda à Constituição nº 57, de 15/7/2003, ou aquele já pertencente aos

quadros do serviço público antes da publicação da referida emenda, desde que faça

opção expressa e irretratável de substituir pelo ADE as vantagens por tempo de

serviço que tenha direito a receber. Somente terá direito ao recebimento do adicional

o servidor que obtiver, na Avaliação Individual de Desempenho, resultado satisfatório,

ou seja, igual ou superior a 70%. Os demais requisitos para o recebimento do

adicional estão estabelecidos no art. 4º da proposição, entre eles a exigência de que

o servidor seja detentor de cargo efetivo.

É importante destacar que o ADE já foi instituído no âmbito dos Poderes Executivo

e Legislativo e do Ministério Púbico. Trata-se de um instrumento que visa à

valorização do servidor público estadual, que, desde a edição à Emenda à

Constituição nº 57, de 2003, não pode receber nenhum adicional que leve em conta

somente o tempo de serviço. A partir da referida data, foi extinto o quinquênio e

previsto expressamente no texto da Constituição mineira o pagamento do ADE.

A matéria foi objeto de grande discussão durante a sua tramitação em 1º turno,

ocasião em que recebeu emendas das Comissões de Constituição e Justiça e de

Administração Pública, as quais tiveram o condão de aprimorar a proposição quanto a
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aspectos de constitucionalidade bem como de técnica legislativa. Tais emendas

estenderam também direitos incidentes sobre a concessão do ADE, reivindicados

pelos servidores do Judiciário. Ressalte-se, ainda, que foi apresentado, pelo Tribunal

de Justiça, relatório contendo dados sobre o impacto orçamentário-financeiro do

pagamento do ADE, que, nos termos do parecer emitido pela Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, demonstra que a medida atende aos

imperativos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101, de

4/5/2000).

Não resta dúvida sobre a oportunidade e conveniência da proposição, que, além de

conferir um tratamento isonômico com servidores de outras instituições do Estado,

cuida de valorizar o servidor público e de estimular a sua produtividade e eficiência no

desempenho de suas funções.

Apresentamos ao final deste parecer uma emenda com o intuito de aprimorar a

redação do § 2º do art. 6º, deixando claro que as avaliações de desempenho do ano

de 2009 também serão consideradas para fins do pagamento do ADE.

Conclusão

Pelas razões expostas opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

2968/2009, na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1 a seguir

apresentada .

EMENDA Nº 1

No § 2º do art. 6º do vencido substitua-se a expressão “ 2003 a 2008” pela

expressão “ 2003 a 2009”. .

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Carlin Moura - Neider Moreira - Lafayette de

Andrada - Domingos Sávio - Ivair Nogueira.

PROJETO DE LEI Nº 2.968/2009

(Redação do Vencido)

Institui o Adicional de Desempenho - ADE no âmbito do Poder Judiciário do Estado

de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, o
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Adicional de Desempenho – ADE –, previsto no art. 31 da Constituição do Estado,

com o objetivo de incentivar e valorizar o desempenho do servidor ocupante de cargo

de provimento efetivo.

Art. 2º – O ADE será pago mensalmente, nos termos desta lei:

I – ao servidor cuja posse em cargo efetivo dos quadros de pessoal do Poder

Judiciário do Estado de Minas Gerais tenha ocorrido após 15 de julho de 2003;

II – ao servidor dos quadros de pessoal do Poder Judiciário ativo no serviço público

do Estado de Minas Gerais em 16 de julho de 2003 que optar, de forma expressa e

irretratável, por substituir pelo ADE os adicionais por tempo de serviço que venha a

ter direito a perceber.

§ 1º – O servidor a que se refere o inciso I deste artigo que, em virtude de

aprovação em concurso público, passar de um para outro cargo do Poder Judiciário

do Estado de Minas Gerais fará jus ao percentual recebido a título de ADE, adquirido

e a adquirir, não se exigindo o cumprimento do período de carência estipulado no art.

3º, I, desta lei.

§ 2º – No caso do servidor a que se refere o inciso II deste artigo, serão

consideradas, para fins de concessão do ADE, as avaliações de desempenho

relativas aos períodos subseqüentes àquele em que for feita a opção.

§ 3º – O valor máximo a ser percebido a título de ADE não poderá ultrapassar 70%

(setenta por cento) do vencimento básico do servidor, conforme tabela de

escalonamento constante no Anexo Único desta lei.

§ 4º – Na hipótese do inciso II deste artigo, o somatório de percentuais de ADE e

dos adicionais por tempo de serviço, na forma de quinquênios e trintenário, não

poderá exceder a 90% (noventa por cento) do vencimento básico do servidor.

§ 5º – Não fará jus ao ADE o servidor que receba adicionais por tempo de serviço,

ressalvada a opção prevista no inciso II deste artigo.

§ 6º – É vedada a concessão do ADE ao servidor ocupante, exclusivamente, de

cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Art. 3º – São requisitos para obtenção do ADE:

I – carência de três anos de efetivo exercício, contados da posse em cargo de

provimento efetivo dos quadros de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Minas
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Gerais;

II – resultados satisfatórios nas avaliações de desempenho consideradas nos

termos do Anexo desta lei.

§ 1º – Considera-se satisfatório o resultado igual ou superior a 70% (setenta por

cento) dos pontos distribuídos em cada Avaliação Especial de Desempenho – AED –

ou Avaliação de Desempenho – AD.

§ 2º – Para fins de ADE, o período considerado em cada AED ou AD corresponde a

um ano de efetivo exercício.

§ 3º – Caso seja realizada mais de uma avaliação durante o período, será

considerada a média aritmética dos pontos obtidos nas respectivas avaliações de

desempenho.

§ 4º – O período em que o servidor permanecer à disposição ou no exercício de

cargo em comissão em outro órgão do Poder Judiciário do Estado ou em que estiver

requisitado para a prestação de serviço na Justiça Eleitoral ou no exercício de

mandato sindical ou mandato eletivo, será computado, para fins de ADE, ficando

dispensada a avaliação de desempenho do referido período, à qual será atribuída

pontuação máxima.

Art. 4º – O valor do ADE corresponde a um percentual, não cumulativo, incidente

sobre o vencimento básico do servidor, atribuído nos termos do Anexo Único desta

lei, de acordo com índice percentual, representado na coluna C do Anexo Único,

calculado da seguinte forma:

I – somam-se os resultados satisfatórios obtidos pelo servidor em cada avaliação

anual de desempenho considerada, observado o disposto no § 3º do art. 3º;

II – divide-se o resultado obtido pelo número de avaliações de desempenho

consideradas.

§ 1º – Para fins de cálculo do ADE, o cômputo dos resultados satisfatórios das

avaliações de desempenho observará a ordem de sua obtenção pelo servidor,

vedada a substituição de resultado já utilizado em um cálculo de ADE por outro

posteriormente obtido.

§ 2º – O pagamento do ADE será devido no mês subsequente ao da obtenção do

número de AEDs ou ADs satisfatórias previsto no Anexo Único desta lei.
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§ 3º – Caso as avaliações de desempenho não ocorram dentro do prazo previsto,

será utilizada, para definição do índice percentual do ADE, a pontuação da última

avaliação com resultado satisfatório, até completar o número de avaliações

necessárias ao nível subsequente, conforme Anexo Único desta lei, devendo as

possíveis diferenças ser compensadas após a conclusão do processo de avaliação

de desempenho.

§ 4º – O servidor que fizer jus ao ADE continuará recebendo o adicional no

percentual adquirido até completar o número de avaliações necessárias ao nível

subsequente, conforme Anexo Único desta Lei.

Art. 5º – O ADE percebido pelo servidor será incorporado à sua remuneração para

fins de cálculo de seus proventos de aposentadoria ou de pensão, nos termos da

legislação previdenciária aplicável.

Art. 6º – Ao servidor a que se refere o art. 2º, I, desta lei, que obtiver a média

mínima de 70% (setenta por cento) nas AEDs ou ADs realizadas até a data de

publicação desta lei, será assegurada a pontuação máxima, para fins de cálculo do

percentual de ADE.

§ 1º – É assegurado ao servidor a que se refere o inciso I do art. 2º desta lei

computar os resultados satisfatórios por ele obtidos nas AEDs ou ADs, relativas ao

ano de 2003 e subseqüentes.

§ 2º – O cômputo dos resultados satisfatórios obtidos nas AEDs ou ADs relativas

aos anos de 2003 a 2008, na forma do § 1º deste artigo, garantirá ao servidor o

recebimento retroativo do ADE a partir da data em que tiver preenchido os requisitos

constantes no art. 3º desta lei, ficando a forma de pagamento condicionada à

disponibilidade financeira e orçamentária do Tribunal de Justiça.

Art. 7º – A Avaliação de Desempenho – AD – e a Avaliação Especial de

Desempenho – AED – obedecerão, para os fins previstos nesta lei, aos critérios e

requisitos estabelecidos em regulamentação própria expedida pelo Tribunal de

Justiça.

Art. 8º – O Tribunal de Justiça regulamentará o disposto nesta lei no prazo de

noventa dias, contados da sua publicação.

Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Anexo Único

(a que se refere o art. ... da Lei nº , de de 2009)

* - O quadro contendo o referido anexo foi publicado no “Diário do Legislativo” de

11.11.2009.

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 1 APRESENTADA NO 1º TURNO AO PROJETO

DE LEI Nº 3.439/2009

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.439/2009 altera as Leis

nºs 15.787, de 27/10/2005, e 17.006, de 25/9/2007, e cria cargos pertencentes ao

Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia do Poder Executivo.

Preliminarmente, o projeto foi examinado pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Em seguida, a Comissão de Administração Pública, em sua análise de mérito,

opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, por sua vez, opinou pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1.

Foi apresentada, em Plenário, a Emenda nº 1, de autoria do Governador do Estado,

por meio da Mensagem nº 389/2009, razão pela qual retorna a matéria a esta

Comissão, para a apreciação da referida emenda.

Fundamentação

A Emenda nº 1 promove alterações no âmbito da Secretaria de Estado de Turismo

e diz respeito à finalidade desse órgão e à sua estrutura orgânica, medidas que,

segundo a mensagem do Chefe do Executivo, têm por escopo “viabilizar o

atendimento mais adequado às demandas do setor de turismo e sua maior integração

às políticas nacionais do setor”.

Cumpre observar que a proposta do Governador foi incorporada no Substitutivo nº

1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Outrossim, o Chefe do Executivo, por meio da Mensagem nº 455, de 30/10/2009,

objetiva acrescentar à proposição em estudo dispositivo sobre a jornada de trabalho
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diária dos servidores do Poder Executivo que venham a desempenhar suas funções

na Cidade Administrativa Presidente Tancredo de Almeida Neves.

Acolhemos a proposta do governo na forma da Emenda nº 2, que apresentamos na

conclusão deste parecer, porquanto reconhecemos a conveniência e a oportunidade

da medida proposta, que prevê a possibilidade de redução de até 25% da jornada

diária do servidor naquela hipótese.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda nº 1 ao Projeto de Lei nº

3.439/2009 e apresentamos a seguinte Emenda nº 2.

Se aprovado o Substitutivo nº 1, fica prejudicada a Emenda nº 1.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... – O Poder Executivo, atendendo à conveniência do serviço público, poderá

reduzir em até 25% (vinte e cinco por cento), no ano de 2010, nos termos de

regulamento, a jornada de trabalho dos servidores que venham a desempenhar suas

funções na Cidade Administrativa Presidente Tancredo de Almeida Neves.”.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Domingos Sávio, relator - Carlin Moura - Lafayette de

Andrada - Ivair Nogueira - Neider Moreira.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA EM 10/11/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem as Deputadas e os Deputados:

Doutor Viana - José Henrique - Hely Tarqüínio - Ana Maria Resende - André

Quintão - Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva

- Getúlio Neiva - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Jayro Lessa -

Luiz Humberto Carneiro - Padre João - Pinduca Ferreira - Vanderlei Miranda - Walter

Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h5min, 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 as

extraordinárias de amanhã, dia 11, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de

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

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).

ATA DA 47ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 29/10/2009

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Fábio Avelar

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

da Mesa - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras da Sra.

Gisela Potério Santos Saldanha - Palavras do Sr. Luiz Custódio Cotta Martins -

Palavras do Deputado Vanderlei Jangrossi - Palavras do Deputado Zé Maia -

Palavras do Deputado Fábio Avelar - Palavras do Secretário Gilman Vianna

Rodrigues - Palavras do Sr. Marcos Sawaya Jank - Palavras do Secretário Gilman
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Vianna Rodrigues - Palavras do Sr. Vilson Luiz da Silva - Palavras da Sra. Márcia

Azanha Ferraz Dias de Moraes - Palavras da Sra. Maria Luiza Barbosa - Palavras do

Frei Rodrigo de Castro Amedée Peret - Esclarecimentos sobre os debates - Debates -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Weliton Prado - Hely Tarqüínio - Sargento

Rodrigues - Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Delvito

Alves - Domingos Sávio - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Ivair Nogueira -

Jayro Lessa - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Sebastião Costa - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 9h15min, declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

Ata

- O Deputado Zé Maia, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à realização do ciclo de debates “O impacto do

etanol no desenvolvimento de Minas Gerais”, que tem como objetivo refletir sobre a

importância do etanol na matriz energética mineira e discutir os impactos da produção

de etanol em termos econômicos e ambientais.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Gilman Vianna

Rodrigues, Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,

representando o Governador do Estado, Aécio Neves; a Exma. Sra. Gisela Potério

Santos Saldanha, Procuradora de Justiça, representando o Procurador-Geral de

Justiça do Estado de Minas Gerais, Alceu José Torres Marques; os Exmos. Srs.

Deputado Vanderlei Jangrossi, Presidente da Comissão de Política Agropecuária
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desta Casa; Deputado Zé Maia, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira

desta Casa; Deputado Fábio Avelar, Presidente da Comissão de Meio Ambiente

desta Casa; Marcos Sawaya Jank, Presidente da União da Indústria de Cana-de-

Açúcar; Vilson Luiz da Silva, Presidente da Federação dos Trabalhadores na

Agricultura do Estado de Minas Gerais; Luiz Custódio Cotta Martins, Presidente do

Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Minas Gerais - Siamig-Sindaçúcar-

MG -; as Exmas. Sras. Márcia Azanha Ferraz Dias de Moraes, professora da Escola

Superior de Agricultura Luiz de Queiróz - Esalq-USP - e coordenadora do Grupo de

Pesquisa e Extensão em Mercado de Trabalho; Maria Luiza Barbosa, responsável

pela Área de Responsabilidade Social da União da Indústria de Cana-de-Açúcar -

Unica -; e o Revmo. Sr. Frei Rodrigo de Castro Amedée Peret, coordenador da Ação

Franciscana de Ecologia e Solidariedade e membro do Movimento Nacional de

Direitos Humanos.

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 Sr. Presidente

Peço permissão aos ilustres componentes da Mesa, todos já nominados, para

cumprimentá-los na pessoa do Sr. Gilman Vianna Rodrigues, Secretário de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que nesta solenidade representa o Exmo. Sr.

Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado de Minas Gerais.

Nobres parlamentares, empresários e trabalhadores desse importante segmento

sucroalcooleiro, minhas senhoras e meus senhores, nas últimas décadas, verificamos

grandes variações na produção de etanol no Brasil. Na década de 1970, a crise do

petróleo motivou a criação do Proálcool, já que o País importava cerca de 70% do

petróleo que consumia. Nos anos 80, o segmento sucroalcooleiro ampliou suas

dimensões devido à grande produção de veículos movidos a etanol e à adição de um

percentual do produto na gasolina. Já na década de 1990, a queda do preço do

petróleo fez com que as montadoras de veículos se voltassem novamente para a

produção de frotas movidas a gasolina. Durante todo esse período, a produção do
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etanol oscilou consideravelmente, sempre em função da disponibilidade e do preço

do petróleo. A partir de 2003, entretanto, temos observado um grande avanço no

setor sucroalcooleiro. A solidez desse segmento tem como marco o início da

comercialização no País de veículos bicombustíveis. Com as oscilações no preço do

petróleo e o repasse dos aumentos diretamente para o consumidor, o uso do álcool

tornou-se economicamente interessante. Aliada a isso, a tecnologia dos novos

veículos, que minimiza os problemas anteriormente observados quando do uso do

etanol, estimula o uso desse combustível.

Atualmente, o Brasil dispõe de autossuficiência na produção de petróleo. Mesmo

assim, e apesar da recente descoberta de enormes reservas na camada pré-sal, o

País tem defendido a utilização de combustíveis renováveis e investido neles. O

etanol ganha maior relevância quando o mundo se volta para as questões ambientais.

A possibilidade de produção de um combustível natural, limpo e renovável aguça o

interesse externo. Enquanto muitos países ainda buscam alternativas para a

dependência do petróleo, o Brasil assume posição de vanguarda, já apresenta

alternativas reais e faz uso delas. Para Minas especificamente, o etanol tem se

mostrado um grande fator de desenvolvimento. Sua produção tem movimentado a

economia de Municípios que não possuíam, até então, grande atividade econômica.

As lavouras de cana-de-açúcar e as usinas, espalhadas por diversas regiões do

Estado, têm criado milhares de empregos diretos e indiretos, promovendo a cidadania

de pessoas que anteriormente não tinham maiores expectativas. O fato de se tratar

de uma energia limpa cria ainda a possibilidade de movimentar milhões de reais com

o crédito de carbono. As empresas do segmento sucroalcooleiro podem vender seus

certificados a outras empresas que não conseguem cumprir as metas de redução de

emissão de carbono já estabelecidas pelas legislações de diversos países e previstas

no Protocolo de Kyoto e, com isso, aumentam seus lucros e contribuem com a

preservação do meio ambiente.

Em audiência pública realizada pela Comissão de Minas e Energia da Assembleia

Legislativa de Minas Gerais, no dia 21/10/2009, os participantes demonstraram a

necessidade de investimentos em fontes renováveis de energia em nosso Estado,

bem como da concessão de incentivos para o crescimento desse mercado. Temos
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em mente que o desenvolvimento não pode se dar a qualquer preço. É preciso

realizá-lo de forma sustentável, com observância dos aspectos ambientais e

considerando-se os benefícios ou os prejuízos que serão deixados para as gerações

futuras. Assim sendo, sabemos que Minas está no caminho certo. A geração de

empregos e renda promovida pelo segmento sucroalcooleiro está em consonância

com esses aspectos.

Por tudo isso, esperamos que a realização deste ciclo de debates contribua para a

promoção do segmento sucroalcooleiro mineiro perante a sociedade e apresente a

ela a oportunidade de melhor conhecer o setor, que tem potencial para se colocar

como um dos principais para o desenvolvimento de nosso Estado nos próximos anos.

Muito obrigado.

Palavras da Sra. Gisela Potério Santos Saldanha

Exmo. Sr. Gilman Vianna Rodrigues, Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária

e Abastecimento, representando neste ato o Exmo. Governador, na pessoa de quem

saúdo os demais integrantes desta Casa e os componentes desta Mesa, neste

momento, gostaria tão somente de me manifestar e aplaudir a iniciativa desta Casa

por conseguir demonstrar a nós, brasileiros, e ao Ministério Público a felicidade de ver

cumprida uma determinação de muitos anos: que o Brasil seria o país do futuro.

Acredito que nunca sentimos tão próxima a realização desse sonho.

O Brasil é um país, neste momento, realizador de uma iniciativa extremamente

respeitada. Nosso país vem trabalhando por essa prevenção, cuja responsabilidade

não é só dos governantes, dos órgãos públicos, mas também da sociedade civil

organizada. O mais importante disso tudo é entendermos que, se o mundo hoje é

completamente movido por interesses ecológicos, em função das catástrofes

ambientais que estamos vivenciando, o Brasil é um país não só de potencial

territorial, consumerista, mas também de pessoas capazes, de cientistas

competentes, que podem agregar valores, soluções, para que tenhamos com a

humanidade uma chance de promover a sustentabilidade do planeta. Por meio do

Proálcool, que a tantos anos vem sendo implementado, com todas as superações de

obstáculos, neste momento, o País não está à espera de ser reconhecido, mas é

capaz de, em nível nacional, se organizar para, internacionalmente, mostrar o seu
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valor, mostrar o valor do seu povo e das nossas preocupações. Neste momento,

invoca-se a responsabilidade não só de comemorar essas nossas conquistas, mas

especialmente de lidar, como gente grande, com a responsabilidade da precaução,

para que a euforia não nos bata à porta nem nos leve a pensar que o

desenvolvimento pode ser tão somente o que alcançamos neste momento. Temos

responsabilidade com o que está por vir, com muita consciência de que a precaução

deve falar mais alto, para que todo o desenvolvimento seja planejado, comedido. Não

podemos nos esquecer de que o Brasil não precisa mais sonhar com o futuro. O

Brasil é uma realidade completamente realizada. Muito obrigada.

Palavras do Sr. Luiz Custódio Cotta Martins

Dr. Gilman Viana, representante do governo do Estado; Dr. Alberto Pinto Coelho,

nosso amigo e Presidente da Assembleia, na pessoa de quem saúdo os Deputados,

os palestrantes, os colegas empresários, os fornecedores de cana, os trabalhadores,

toda a cadeia produtiva e os demais presentes, hoje esta Assembleia Legislativa

abriu um espaço importante para que possamos discutir toda a cadeia produtiva do

etanol. Como vocês sabem, nos últimos cinco anos, Minas Gerais foi o Estado em

que o etanol mais cresceu, obtendo quase o dobro do crescimento do Brasil no que

se refere à área da cana, do açúcar e do álcool.

Espero que, nos debates com toda a cadeia produtiva e com os Deputados,

possamos identificar tanto as vantagens como os entraves que ainda existem no

setor, a fim de que esta Casa Legislativa não só consiga elaborar as leis que darão

melhores condições aos empresários hoje instalados no Estado, mas também abra

espaço para o crescimento de Minas com a realização de novos investimentos.

Hoje, na parte da tarde, vamos discutir os entraves ao processo e a parte

tecnológica. Serei breve, pois à tarde haverá um painel em que o tema será tratado.

Agradeço à Casa, aos Deputados Jangrossi, Zé Maia, ao nosso amigo Fábio, ao

Weliton Prado, ao Carlos Gomes, ao Fahim e a todos os outros que aqui se

encontram. Espero que hoje estejamos abertos também para discutir quais são os

obstáculos ao crescimento da cana. Para os senhores terem uma ideia, a cana hoje

está presente em 102 Municípios de Minas Gerais. Agradeço a todos a presença.

Estamos firmes para continuarmos com os debates. Muito obrigado.
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Palavras do Deputado Vanderlei Jangrossi

Sr. Presidente Alberto Pinto Coelho, Secretário Gilman Viana, Deputado Zé Maia,

Fábio Avelar, que estão comandando os painéis; Deputados Weliton Prado, Carlos

Gomes, Fahim Sawan, Juarez Távora, Dr. Eli, Dr. Custódio, Vilson e outros que talvez

eu não esteja vendo daqui; sintam-se todos cumprimentados. Foi muito importante

esse trabalho, porque, relembrando meu passado, em 1978, embora movido por uma

ação social, pude conhecer o IAA-DAP-Planalsucar, no interior de São Paulo, em que

trabalhei durante cinco anos, mas que, infelizmente, acabou extinguindo-se com o

término do Proálcool. Mas continuei trabalhando junto a algumas pessoas que ali

também estavam e fui um dos primeiros funcionários da Canaplan, dos meus

queridos amigos Luiz Carlos Corrêa Carvalho, Antônio Pádua Rodrigues, Ivan

Chaves de Souza, Geraldo Magela e outros. Hoje eles integram a Unica e continuam

na Canaplan e em outros setores ligados ao setor sucroalcooleiro. Sinto-me muito à

vontade, nesta manhã, falando com V. Exas., doutores do assunto. Embora sendo

jovem, mas por motivo social, ainda menino fui trabalhar na Planalsucar, na época do

Proálcool - e muito me orgulho disso e de estar hoje na Assembleia Legislativa. Aqui

presido a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, na qual tive a

oportunidade de conhecer o meu grande amigo Luiz Custódio, com quem tive a

oportunidade de participar do primeiro Concana, em Uberaba, em fevereiro de 2007.

Desde então discutimos muito e me aprofundei mais ainda o meu conhecimento

sobre esse setor. Acredito que hoje sairemos daqui com grandes resultados, pois

tenho certeza de que a discussão trará opiniões para todos nós. Podemos, ainda,

motivar mudança de pensamento no Estado de Minas Gerais. O Secretário Gilman

Vianna está presente e é um grande lutador, pois tem promovido o nosso setor em

Minas Gerais. Tenho certeza de que o resultado de hoje tanto poderá nos assemelhar

aos outros Estados quanto nos diferenciar, no que concerne a questões financeira.

Refiro-me à diferenciação financeira que existe entre a gasolina e o álcool, que

mostra que o álcool é uma fonte alternativa, renovável e não poluente. Isso até já foi

comprovado pelo próprio Ministro Minc, do Meio Ambiente, que disse que o álcool

como combustível é viável perante a gasolina, pois não polui. Também porque a

gasolina é finita, é uma fonte esgotável. Além do mais, temos de retirá-la do solo,
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sendo que também polui a nossa atmosfera. O álcool, no entanto, é diferente. Não

me estenderei mais, porque, daqui a pouco, participaremos e ouviremos os debates,

o mais importante para nós. Parabéns a todos. Espero que, neste dia, alcancemos

grande êxito. Parabenizo ainda o Deputado Zé Maia, que deu início a essa ideia, para

que possamos sair daqui com grandes propostas. Bom dia a todos.

Palavras do Deputado Zé Maia

Muito bom dia a todos; prezados Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho e

Secretário Gilman Vianna, nas pessoas de quem cumprimento toda a Mesa. Saúdo

também os empresários e os trabalhadores do setor sucroalcooleiro, os componentes

do governo de Minas Gerais, os parlamentares e colegas desta Casa. Inicialmente

desejo agradecer o apoio do Presidente Alberto Pinto Coelho para que a Assembleia

Legislativa pudesse promover este importante encontro sobre essa atividade

econômica tão marcante no processo de desenvolvimento sustentável do Estado de

Minas Gerais. Da mesma forma, agradecemos a assessoria da Casa, que ajudou em

toda a formatação deste evento.

Na verdade, dois assuntos levaram a Assembleia Legislativa a realizar este

encontro, pois queremos debatê-los com maior profundidade durante o dia de hoje. O

primeiro trata, na nossa visão, do preconceito que ainda existe, embora estejamos no

século XXI, em relação a uma atividade tão importante como a produção de energia,

açúcar e álcool. Percebemos que, de um lado, há forte geração de empregos,

aumento na arrecadação de impostos dos Municípios, do Estado e da União e, ainda,

importante alternativa de remuneração de produtores e proprietários rurais. Não

obstante o preconceito que observamos e percebemos no processo de produção de

açúcar e álcool sobretudo no Estado de Minas Gerais, às vezes potencializamos

muito os problemas que eventualmente possam surgir nessa atividade, e o bem que

produz fica pouco potencializado. Temos de enfrentar e debater com profundidade

esse preconceito. Temos de olhar para o problema e não colocá-lo debaixo do tapete.

Temos de ter uma visão ampla do processo, dos benefícios que o setor gera e dos

eventuais problemas, para tratarmos dele com absoluta sobriedade. Enfrentar o

preconceito é um dos temas. O prezado Jank tem uma experiência enorme nesse

setor. Por essa razão, trouxemos aqui especialistas, pesquisadores, trabalhadores,
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ambientalistas, o governo do Estado, a Assembleia Legislativa, o Ministério Público e

todos os atores envolvidos, para que possamos enfrentar essa situação. De acordo

com o nosso entendimento, é preciso potencializar esse processo, que é

extremamente importante para o desenvolvimento do Estado e para a melhoria da

qualidade de vida das pessoas. Já encerrando a minha fala, citarei um exemplo: vi

agrônomos que eram serventes de pedreiro e voltaram a ser agrônomos quando se

instalou uma indústria sucroalcooleira no Triângulo Mineiro. Não podemos tratar esse

tema de forma passional. Temos de compreender a importância que esse setor tem

na vida da pessoas, dos trabalhadores e dos produtores rurais.

Outro tema que é extremamente complexo - mas é absolutamente necessário

enfrentá-lo - é o consumo de álcool no Estado de Minas Gerais. Com o Paraná e

Goiás, disputamos a 2ª colocação na produção de etanol do País. É fundamental que

um Estado com a dimensão de Minas Gerais, que possui a segunda frota, possa

também ter a absoluta consciência de que é necessário não somente produzir etanol,

mas é fundamental e importante para o processo de desenvolvimento que tenhamos

esse consumo também em nosso Estado. O tema é complexo e de difícil produção,

mas é preciso que haja um fórum qualificado como este, ou seja, um debate de alto

nível para que possamos ter um planejamento de médio ou longo prazo, ou seja, uma

indicação de que caminho o Estado deve perseguir, para que haja também consumo

do etanol. Não há dúvida de que, quanto maior for o consumo, maiores serão os

investimentos do setor no Estado, gerando-se um ciclo virtuoso de crescimento.

Temos de discutir nesse nível. Entre várias outras circunstâncias a serem abordadas

aqui, penso que esses dois temas são fundamentais para o avanço do setor. Digo

que o Triângulo Mineiro, que represento nesta Casa - e há vários colegas dessa

região -, embora taxado como região rica, jamais experimentou um processo de

desenvolvimento e crescimento econômico como esse dos últimos anos, justamente

devido aos investimentos no setor sucroalcooleiro, que tem empregado e gerado

oportunidades a várias pessoas. Observamos que não ocorre somente o emprego

das pessoas, mas também que a farmácia e o mercado vendem mais e que o

cabeleireiro corta mais cabelo e que o engraxate engraxa mais sapatos, pois há ali

uma maior massa salarial e o fortalecimento da economia, que acaba sendo irradiado
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a todos os segmentos e setores. Portanto, abrimos esta discussão na Casa do povo

trazendo talvez as maiores autoridades do País nesse setor, para que possamos

realizar um amplo e profundo debate e enfrentar os principais problemas que afligem

esse segmento no momento. Muito obrigado. Esperamos que tenhamos um dia

importante na história do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Agradeço a

presença de todos vocês.

Palavras do Deputado Fábio Avelar

Cumprimento o Deputado Alberto Pinto Coelho, nosso Presidente; o Secretário

Gilman Vianna, que representa o Governador Aécio Neves neste ciclo de debates;

todas as autoridades componentes da Mesa e todos os integrantes desse ciclo de

debates. Cumprimento o Deputado Zé Maia pela iniciativa de trazer a esta Casa a

oportunidade de debatermos um assunto da mais alta importância para o nosso

Estado e para o nosso país.

Pelos temas abordados, pela sistemática adotada nesse ciclo de debates e pelos

expositores convidados, não tenho dúvida de que teremos uma oportunidade única

de debater tema tão importante, embora em apenas um dia, com uma abordagem

muito ampla de pessoas que defenderão suas ideias, procurando alternativas para

avançarmos. O momento é mais do que oportuno. O País está muito maduro na

discussão desse tema. Não temos dúvida de que o etanol representa uma alternativa

importante não só para o nosso país, mas para todo o mundo, por ser uma energia

renovável. Após esse ciclo de debates, teremos condições de enumerar os pontos em

que devemos atuar para alcançar o nosso desenvolvimento. Ressalto a importância

da participação de todos. Faço uma referência especial ao meu amigo Luiz Custódio,

que, por intermédio do Sindicato da Indústria do Álcool e do Açúcar, desenvolve um

trabalho muito importante em nosso Estado. É uma pessoa muito importante num

debate sobre esse assunto. Saúdo todos os presentes. Temos uma expectativa muito

positiva com esse seminário que se inicia nesta Casa. Desejo um bom trabalho para

todos. Muito obrigado.

Palavras do Secretário Gilman Vianna Rodrigues

Bom dia, senhoras e senhores, cumprimento especialmente cada um. Cumprimento

o Deputado Alberto Pinto Coelho, os demais componentes da Mesa, os Srs.
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Deputados - aos quais o Governador agradece pela permanente colaboração no

projeto do Estado de Minas Gerais, de quem o governo tem sempre recebido apoio

para o debate na construção do futuro de Minas Gerais -, os representantes do setor

privado, Dr. Marcos Jank e Luiz Custódio, de longa estrada construída em busca da

solução econômica do País. Isso traz uma fotografia muito clara do primeiro anúncio

do Governador Aécio Neves, quando, num diálogo com o setor privado, disse que

gostaria de estar sentado sempre à mesa com o setor produtivo, numa mesa que

teria um lado só, em que todos estariam sentados, o governo e o setor privado,

olhando para a frente e procurando o horizonte do futuro de Minas Gerais. E assim

tem sido com os parlamentares e ao lado dos empresários, construindo esse Estado

que aí está, com a fotografia que todos vivemos.

Um ponto a se considerar é que o desenvolvimento precisa de talentos. E não são

os talentos dos países vizinhos que colaborarão com a solução das nossas

equações. O Brasil tem um talento marcante na parte do etanol, que é brasileiro e

mineiro e tem um nome: João Camilo Penna.

A pessoa que tem competência pensa e faz, não faz para si nem faz para hoje, faz

porque está certo, e a consequência virá. Hoje, Ministro, o Brasil usufrui sua

inteligência, a consequência de sua decisão de usar sua inteligência em benefício da

Nação, tendo conhecimento, tecnologia e amparo tecnológico para avançar na

solução ambiental por meio do combustível alternativo de origem renovável.

Parabéns. Receba a gratidão de Minas Gerais por sua presença na economia do

País.

E o governo de Minas caminha - e o Governador agradece a colaboração de cada

um - nessa identidade da ação formal de governo - uma ação estatutária,

democrática, mas com sensibilidade econômica e social. Não podemos deixar de, ao

tratar do item sustentabilidade, considerar seus três grandes vértices: mitigação da

pobreza, desenvolvimento econômico - agente da mitigação da pobreza - e

preservação ambiental. Há que haver indicadores claros para definir ações que

exijam e determinem caminhos de uma convivência construtiva, capaz de prosperar

para responder a dois grandes desafios. Em primeiro lugar, as mudanças climáticas

não são dependentes apenas do Brasil. Já existem análises que mostram que, se
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pararmos todos os atos ambientalmente agressivos em nosso país, sem que o mundo

pare, a Amazônia toda estará comprometida por efeito das ações de outras áreas.

Então, há uma mudança climática inexorável, o que dificultará a produção de

alimentos.

Em segundo lugar, há um crescimento populacional projetado de 6.130.000.000

hoje para 8.300.000.000 em 2030, o que significam mais 2.100.000.000 de pessoas a

requerer alimentos. O desafio, portanto, é produzir mais com mais dificuldades, e é

preciso haver mais talentos. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Antes de passar a palavra ao primeiro

palestrante, queria agradecer ao Deputado Vanderlei Jangrossi e prestar um

esclarecimento a todos os presentes. Estava prevista minha participação na parte da

tarde, mas, infelizmente, não poderei estar presente, uma vez que estarei, com muita

honra, recebendo o título de Cidadão Honorário da minha querida Ponte Nova - e

serei, com muita satisfação, conterrâneo do nosso Presidente Luiz Custódio.

Iniciaremos, passando a palavra ao Sr. Marcos Jank, Presidente da Unica, para sua

exposição sobre o tema “A importância do etanol na matriz energética brasileira e o

desenvolvimento de Minas”. Com a palavra, o Sr. Marcos Sawaya Jank.

Palavras do Sr. Marcos Sawaya Jank

Bom-dia. É um prazer estar presente neste evento tão importante. Sr. Presidente

Srs. Deputados; Dr. Gilman, grande companheiro de décadas, uma das pessoas que

mais lutaram para que o Brasil ganhasse um espaço no mercado internacional de

produtos agrícolas; Dr. Luiz Custódio, que organizou este evento e está conosco

nesse projeto magnífico, que é o Agora, um projeto de comunicação institucional da

cadeia sucroenergética, somos o primeiro setor que faz um projeto de grande

espectro, juntando produtores, fornecedores de cana, empresas produtoras de

máquinas, empresas do setor de insumos, distribuidores, bancos. Esse projeto é

muito interessante e começa a decolar a partir dessas iniciativas. Quero também

cumprimentar o Dr. João Camilo Pena, idealizador do Proálcool, que mereceu o

prêmio do maior evento da Unica, que é o Ethanol Summith, pelo que ele fez há 30

anos, ao imaginar aquilo que o mundo busca hoje.

O mais incrível dessa história é que na década de 70 o Brasil foi o único país que
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se lançou na busca de uma alternativa concreta para o petróleo, que hoje já

representa mais de 50% do consumo de combustível no País. Hoje, no Brasil,

combustível alternativo é o petróleo. O principal combustível é o etanol. E isso foi

pensado há 30 anos. Naquela época, o etanol custava duas a três vezes mais do que

o petróleo. Hoje ele custa menos. Naquela época, ninguém imaginava que ele seria

uma das principais soluções para a questão climática. O etanol reduz as emissões do

gás que produz o efeito estufa em mais de 90%, se comparado à gasolina. Alguns

estão tentando diminuir esse valor lá fora, mas já sabemos que vamos garantir pelo

menos 60%, incluindo o uso indireto da terra e todo esse debate sobre expansão da

cana, o que nenhum outro combustível atinge. Nenhum outro tipo de etanol ou

biodiesel consegue o que a cana consegue. E isso o Brasil pode mostrar, porque foi o

único a receber, nos últimos 12 meses, 165 delegações de mais de 60 países. Duvido

que um outro setor receba tanta gente. E se vem tanta gente conhecer é porque

existe algo interessante para ser visto e que pode ser usado nos outros países. Pelo

menos 100 países no mundo, hoje, produzem cana de açúcar.

Tudo isso que aconteceu na década de 70, de acreditarmos e jogarmos para frente,

deixarmos os ganhos de produtividade aparecerem, e o surgimento da frota flex, que

foi a nossa sobrevida na última década, foi uma decisão empresarial que a indústria

automobilística levou à frente. Hoje, nenhuma montadora se desenvolve, se não tiver

carro flex.

Há pouco me falavam sobre o aumento do preço do álcool nos últimos anos. De

fato, está havendo uma recuperação do preço, que ficou baixo por mais de dois anos.

Hoje existe essa maravilha que é o carro flex. O consumidor vai à bomba e escolhe,

em vista do preço ou em vista dos valores ambientais. Essa é a melhor regulação que

existe e é exatamente disso que estamos falando, sobre as externalidades que o

etanol traz, a presença da frota flex para a questão do clima, para a questão da saúde

pública, dos empregos.

A Márcia vai apresentar o seu trabalho, muito interessante, que compara

desempregos gerados no petróleo, desempregos gerados no setor sucroenergético,

com a sua capilaridade de mais de 20 Estados, com a sua capacidade de gerar

emprego, tecnologia nacional e divisas. O Brasil, hoje, é o maior exportador de açúcar
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e o maior exportador de etanol. Representamos 30% da produção mundial de álcool e

60% da exportação mundial. Representamos 20% de todo o açúcar produzido no

mundo e 50% da exportação mundial. Não é pouca coisa o que este país realizou

com essa planta antiga, conhecida como cana-de-açúcar. Talvez seja a atividade

mais antiga deste país, e hoje, uma das mais modernas.

Farei a apresentação de parte do material que está na pasta dos senhores, esse

texto curtinho. Divulgamos esse material semana retrasada em Brasília, em um

seminário semelhante a este. Agora, ele passa a ser apresentado nos eventos

estaduais. Além de Minas, realizaremos um evento semelhante em São Paulo,

Paraná e Goiás nas próximas semanas. Nós, da Unica, apresentaremos o resultado

desses estudos realizados por nove grupos de pesquisa das mais renomadas

universidades e centros de pesquisa do País. Motivamos pesquisadores que

trabalham com temas como saúde pública, emprego e clima a escrever sobre

biocombustíveis e saúde pública, biocombustíveis e clima, biocombustíveis e a parte

social, etc. A Márcia desenvolveu trabalho referente à capilaridade social, e os

demais autores não puderam estar presentes. Farei o resumo dos principais

resultados desses estudos, que estão sintetizados nessa publicação e disponíveis, na

íntegra, no “site” da Unica.

Basicamente, foram analisadas três variáveis: econômicas, sociais e ambientais.

Termino com uma mensagem para o Estado de Minas Gerais.

A publicação dos estudos a que me referi é “Etanol e bioeletricidade: a cana-de-

açúcar no futuro da matriz energética”. Os estudos vão desde o primeiro grande

mapeamento da cadeia, que nunca havia sido realizado. Em geral, é medido quanto

se produz de álcool, de eletricidade e de açúcar. A cadeia nunca havia sido medida

na sua íntegra. O que o Brasil desenvolve em termos de máquinas, equipamentos,

agroquímica e tratores? Qual é o volume de produtos que o setor consome? Qual é o

total de empregos gerados por essa cadeia de divisas e de impostos pagos? Isso foi

feito pela primeira vez.

“As externalidades sociais”, que é o trabalho da Profa. Márcia; “As externalidades

ambientais”, trabalho do Prof. Luiz Gylvan Meira Filho, criador do MDL; “Etanol e

saúde pública”, trabalho desenvolvido pela Faculdade de Saúde Pública da USP;
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“Etanol como combustível”, de Francisco Nigro, do IPT, observando as próximas

gerações de motores flex, uso de etanol na frota diesel; “A bioeletricidade”; e,

finalmente, alguns trabalhos sobre que tipo de matriz de combustíveis de que o Brasil

precisa.

Como foi dito pelo Presidente da Assembleia hoje, há um grande debate para onde

vai a matriz brasileira, com essa história do pré-sal, com a questão térmica, pois não

conseguiremos mais hidreletricidade no volume que desenvolvemos antes; temos de

partir para as térmicas. Vamos para as térmicas sujas ou limpas? Esse é um debate

muito presente em nosso país.

No dia 14, realizamos um primeiro evento em Brasília, no Auditório Nereu Ramos,

do Congresso, com 290 inscrições e 50 parlamentares presentes. Estamos iniciando

os eventos estaduais dentro do Projeto Agora, em que, como já disse, estão

presentes os principais sindicatos e associações do Centro-Sul mais algumas

empresas parceiras da cadeia produtiva, que estão conosco nesse esforço de

comunicação. Esses eventos são patrocinados pelo Projeto Agora.

Também estamos fazendo uma premiação, que ocorrerá no começo do próximo

ano, de personalidades, de trabalhos acadêmicos sobre o tema das agroernergias e

da mudança do clima. Tudo isso ocorrerá no final deste ano e no começo do próximo.

Também fizemos o Desafio Mudanças Climáticas, que foi para todas as escolas

estaduais dos oito Estados do Centro-Sul. Enviamos esse material que os senhores

têm em mãos para os professores da 7ª e da 8ª séries de 12.500 escolas. São 47 mil

professores e mais de 2 milhões de alunos atingidos. Dessas 12.500 escolas, 3.500

inscreveram-se no Desafio, que são trabalhos feitos por alunos que receberão

premiações. E o Estado campeão foi Minas Gerais, superando São Paulo, graças ao

trabalho dos nossos companheiros de Minas. Tivemos quase mil escolas inscritas em

Minas Gerais. Esse material é extremamente relevante e foi feito por especialistas na

questão climática e procura traduzir, no nível das escolas, esse tema que é hoje tão

importante. E havia dificuldades em se juntar todo o material produzido; existe uma

linguagem técnica quase inacessível nas negociações de Copenhague. Com os

nossos parceiros, resolvemos patrocinar esse conteúdo nas escolas de ensino

fundamental do Centro-Sul.
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Quando falamos sobre clima no nosso setor, estamos falando do nosso DNA. Há 30

anos, o etanol existia por causa da substituição do petróleo, mas isso, ainda hoje, é

um desafio. Diria que, nos próximos 30 anos, o maior desafio é clima, é a mudança

do clima. Essa é a principal razão para a existência e o crescimento do nosso

programa, porque ele é um exemplo de mitigação de gás de efeito estufa. O maior

problema do mundo não é o desmatamento, e sim a área de energia. No Brasil, o

maior problema é o desmatamento, e o nosso posicionamento tem sido pelo

desmatamento zero. A cana-de-açúcar assumiu, na discussão sobre zoneamento,

uma posição que nenhuma outra atividade agrícola assumiu. Estamos dispostos a

aceitar que não haverá nenhum crescimento de cana com qualquer forma de

desmatamento em qualquer bioma. Não queremos estar associados à imagem de

desmatadores, se vendemos um produto ecologicamente correto, como é o etanol.

Na verdade, essa questão da mitigação dos gases de efeito estufa na área de energia

combustível e eletricidade é o principal vetor que levará o nosso etanol para o mundo,

porque é uma solução concreta hoje. Tenho ido a todas as conferências sobre clima;

vejo empresas multinacionais e governos cada vez mais presentes, falando de

soluções cada vez mais caras e cada vez mais a longo prazo. E temos aqui uma

solução barata e de curto prazo, que é substituir petróleo pelo etanol. O petróleo

emite de 9 a 10 vezes mais gases que o etanol.

Quando falamos da nossa matriz energética, estamos falando exatamente disto: da

cana-de-açúcar com presença na matriz. Hoje ela já representa a segunda posição,

pois ainda perdemos para o petróleo, mas superaremos isso, pois somos mais

importantes para este país que, inclusive, a hidreletricidade. E o principal vetor desse

nosso projeto é discutir a matriz que o Brasil terá mais à frente. Nas últimas quatro

décadas, por exemplo, vemos uma situação extremamente volátil, presente nesse

quadro. Os senhores veem ali que, no final dos anos 70, “dieselizamos” a frota, ou

seja, o Brasil deu um incentivo imenso aos carros a diesel para que substituíssem a

gasolina. Depois do choque do petróleo, veio aquele programa dos automóveis puros

a álcool. Assim, substituímos a gasolina por etanol e fizemos crescer a parcela de

etanol brutalmente. Quando houve a queda no preço do petróleo, chamada de

contrachoque do petróleo, praticamente acabamos com o programa dos carros puros
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a álcool e voltamos para os carros a gasolina. Então, a gasolina cresceu novamente,

e o álcool caiu. No início de 2000, começou a sobrar o gás da Bolívia; ficamos com

excedente de gás. Aí surgiu inesperadamente o carro a gás, que não era necessário.

Hoje há sobra de gasolina e de álcool; e ainda existe a frota a gás. Em 2003, a

indústria criou o carro flex e fez o nosso setor renascer. Foram pelo menos cinco

fases diferentes. Então, perguntamos: o que acontecerá nos próximos 30 anos?

Voltaremos para o fóssil com o pré-sal? Faremos térmicas a carvão e a óleo

combustível, como o governo está fazendo? Sessenta e três por cento dos últimos

leilões foram carvão e óleo combustível - biomassa foi apenas 5%. Não era hora de

fazermos matrizes mais limpas? Essa é a grande questão que se coloca. Esses

estudos procuram trazer esses elementos. Medimos pela primeira vez o PIB do setor

e constatamos que é equivalente a 2% do PIB nacional. São US$28.000.000.000,00

por ano que o setor gera de renda entre etanol, açúcar, eletricidade, leveduras e

créditos de carbono.

Abrimos esses dados em todos esses segmentos. Hoje sabemos quanto o setor

compra de fertilizantes, defensivos, corretivos, peças, autopeças, colhedoras e

tratores. A partir do estudo da FEA-USP, hoje temos a informação sobre o tamanho

exato desse setor em cada um dos seus segmentos, inclusive pesquisa, serviços

financeiros, portos e tudo o que está relacionado diretamente a ele. Na área dos

insumos agrícolas, hoje o setor consome R$8.700.000.000,00 e paga de impostos

quase US$2.000.000.000,00. Na área dos insumos industriais, produtos usados na

fabricação do açúcar e do álcool, são US$6.400.000.000,00 de valor bruto e

US$1.000.000.000,00 de impostos. O total dos impostos pagos pelo setor - ICMS,

PIS, Cofins e IPI - é de US$6.800.000.000,00, que não é pouco. Em reais, esse valor

corresponde a aproximadamente R$10.000.000.000,00, R$12.000.000.000,00. Esse

mapeamento foi feito pelo Prof. Marcos Neves.

O trabalho das externalidades sociais, bastante detalhado, será apresentado pela

Profa. Márcia, e nele se compara a indústria do etanol com a indústria do petróleo.

Quanto à parte das externalidades ambientais, o principal trabalho analisa a

questão do clima. É importante dizer que há dois componentes extremamente

relevantes no clima: a poluição, que tem mais efeito local, por monóxido de carbono,
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por hidrocarbonetos, por aldeídos, etc.; e toda a questão ligada ao efeito global, que

são o CO2 e os gases de efeito estufa. De um lado, falamos da poluição, que afeta

principalmente as grandes cidades na área do transporte e tem impactos na saúde

pública e, do outro, dos efeitos globais sobre o planeta.

A redução de gases de efeito estufa do etanol, se comparada com a redução obtida

com a gasolina, equivale a 90%, como já disse, em termos de emissões evitadas na

experiência brasileira. Hoje temos 36.000.000t por ano e chegaremos a 183.000.000t

em 2020, com o crescimento da frota e também com a presença da mistura de 25%

de etanol na gasolina. Isso hoje equivale a 22% das emissões totais do País em

transporte de energia, que economizamos por utilizar etanol, e chegará a 43%. Se

considerarmos todos os setores, a mitigação do etanol equivale a 10% do que o País

tem hoje e, em 2010, pode chegar a 18%. Não é pouca coisa. Se não houvesse o

etanol, estaríamos emitindo muito mais. Essa é a conta da última linha. Se

assumirmos um custo de mitigação da ordem de US$100,00 por tonelada de CO2, o

que se usa internacionalmente, quanto valeria o etanol? Se não houvesse etanol, se

consumíssemos apenas gasolina, quanto a sociedade teria de pagar para ter o

mesmo efeito de redução de gás de efeito estufa? As contas feitas pelos professores

é de que seriam US$0,20 por litro, ou seja, R$0,35 por litro. Esse é o custo implícito

para a sociedade, se não houvesse etanol, em termos de mitigação. Daí nasce a

política pública, da ideia de que, ao se desenvolver um programa como esse, não se

está apenas substituindo economicamente o petróleo, mas gerando benefício ao

clima - o que tem custo - e à saúde pública. Fiquei mais impressionado com este

outro dado: se produzirmos etanol no Brasil, isso equivalerá a 60% do que o mundo

comprou de créditos de carbono por meio dos Mecanismos de Desenvolvimento

Limpo do Protocolo de Kyoto. Não sei se comemoramos o bom resultado do álcool ou

o péssimo resultado do MDL. A verdade é que o MDL, como vocês estão vendo, não

gerou muita coisa. É bom lembrar que o etanol não recebe créditos; só recebemos

créditos pela bioeletricidade, um programa preexistente. Nenhum produtor de açúcar

ou de álcool consegue receber créditos pelo etanol, porque, como é preexistente, há

o problema das adicionalidades. Mas ele gerou o equivalente à redução de 60% do

que o mundo conseguiu com créditos de carbono, conforme o Protocolo de Kyoto.
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Esse outro trabalho é na área de saúde pública e estima o quanto haveria de

redução de internações e mortalidade se substituíssemos diesel por etanol na frota

cativa de ônibus da Região Metropolitana de São Paulo. As informações dizem

respeito a São Paulo, mas podem servir para Belo Horizonte ou qualquer outra

cidade. Avalia-se o custo para a municipalidade da existência de uma frota de ônibus

circulando com o diesel de péssima qualidade do País. Se substituíssemos toda a

frota de São Paulo, haveria redução de 4.588 internações e de US$13.000.000,00 de

gasto a cada ano. Seriam poupadas 745 vidas, em razão da qualidade do nosso

diesel - 180 vezes pior que o diesel utilizado na União Europeia. A redução total de

gastos seria de cerca de US$146.000.000,00 na municipalidade de São Paulo. Se

houvesse susbstituição de gasolina por etanol na frota de veículos leves na Região

Metropolitana de São Paulo, haveria redução total de gastos de cerca de

US$43.000.000,00. E, se fizéssemos o contrário, substituíssemos etanol por gasolina,

haveria um aumento total de gastos de cerca de US$140.000.000,00. Esse gráfico faz

a síntese: o diesel levaria a quase R$150.000.000,00; a gasolina por etanol teria uma

redução de gastos de R$40.000.000,00; e, se fizéssemos o caminho inverso, se nos

entusiasmássemos com o pré-sal e acabássemos com o nosso programa de álcool, o

gasto de saúde pública em São Paulo seria aumentado em US140.000.000,00.

Existem várias perspectivas de substituição de etanol na frota e, cada vez mais, surge

a questão das motocicletas. No entanto, como o tempo urge, passarei mais

rapidamente sobre isso.

Quanto às térmicas, temos feito basicamente óleo combustível e, praticamente, não

temos feito biomassa. Quanto à eletricidade, é muito interessante: esse quadro,

magnífico, mostra que o Brasil tem uma produção hidrelétrica de energia muito

grande durante o período das chuvas, mas, na seca, essa produção cai brutalmente.

As novas hidrelétricas que estão sendo construídas, que são as do Amazonas,

aumentarão a nossa capacidade de produção de energia na época das chuvas, mas

não resolverão o problema durante a seca. Então, como resolveremos o problema

nessa época de seca? A melhor alternativa é a biomassa da cana, porque a cana é

produzida exatamente nos meses em que os rios estão baixos. A safra começa em

abril e termina em outubro ou novembro - este ano, irá além. E é justamente nessa
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época, em vermelho, que pode haver a entrada da eletricidade da cana como um

seguro contra apagão, de que o Brasil precisa. Isso faz muito mais sentido que, por

exemplo, térmicas sujas que estão sendo feitas.

Para concluir, quando falamos que estamos atrás de uma matriz, basicamente nos

referimos a políticas públicas na parte tributária. Isso tem a ver com o PIS, o Cofins, a

Cide, que são impostos federais, e com o ICMS, que é estadual. Quer dizer, que tipo

de matriz incentivará essas externalidades sociais, ambientais e de saúde pública que

os biocombustíveis têm? Quando falamos que estamos economizando US$0,20 por

litro de álcool por causa do clima, isso deveria ser incorporado numa diferenciação de

ICMS entre álcool e gasolina, que São Paulo tem, mas Minas não. É exatamente

disso que estamos falando.

Relativamente à comercialização, há uma série de questões importantes

relacionadas à regulação, enfim, com o funcionamento desse mercado. As questões

ligadas ao abastecimento de álcool são problemáticas, porque produzimos álcool

durante 7 meses por ano, mas consumimos durante 12. Portanto, sempre há essa

questão do abastecimento e do aprisionamento de anidro. Há as questões ligadas à

logística, que são muito importantes para Minas Gerais, como o alcoolduto e todas as

facilidades para exportar o etanol; a pesquisa de segunda e terceira gerações,

chamada álcool de celulose; e tudo o que está por trás do futuro do motor flex. São

várias as questões ligadas à desoneração fiscal para melhorar o motor flex, como a

nota verde proposta pelo Ministério de forma equivocada, mas que pode ser bastante

aprimorada.

Para concluir, esclareço que Minas tem um crescimento muito grande tanto na

produção da cana quanto do etanol. Acho até que, se continuar assim, Minas

superará São Paulo. Sempre digo ao Custódio que, brevemente, a sede da união

nacional, que estamos tentando criar, terá de se instalar em Minas, porque o

crescimento de Minas é realmente impressionante e São Paulo, como todos

sabemos, não tem mais como crescer por causa do próprio zoneamento que está

sendo feito lá. Então, a tendência é essa. O que falta para Minas? Nos últimos anos,

tivemos várias novas indústrias abertas; então, o que está faltando é o potencial de

consumo, que foi citado pelo Deputado com muita clareza. Em Minas, o consumo de
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hidratado representa apenas 40% do consumo de gasolina. No Brasil, a média é 65%

e, em São Paulo, é 125%. Por que São Paulo consome mais álcool que gasolina - e

Minas muito menos? Por causa da diferença tributária. Por isso, então, temos de

olhar essa questão da redução das alíquotas de ICMS.

É essencial que essa redução seja feita não só por causas econômicas, mas

também por razões de saúde pública, de empregos importantes em Minas. Talvez

seja esse o principal ponto. Essa diferenciação tributária tem de ter a ver com

geração e distribuição de renda em Minas, com gastos, com poluição. E Minas tem

dado bons exemplos. Tem havido uma imensa criação de empregos no Estado.

Desde 2002, foram criados mais de 45 mil empregos, totalizando 80 mil, 40 vezes

mais que o petróleo. Além disso, o compromisso trabalhista teve uma enorme adesão

em Minas Gerais: 75%. E o protocolo agroambiental está levando ao fim da queima

da cana, um problema grave. Hoje é uma questão que preocupa a todos. Então, o

que tem sido feito em Minas justifica que o Estado busque mecanismos fiscais que

incorporem ao sistema de preços os valores das externalidades positivas dos

combustíveis renováveis, assim como São Paulo, Goiás, Mato Grosso fizeram. Vários

outros Estados estão seguindo por esse caminho, e Minas deveria pensar seriamente

nessa alternativa, uma vez que no futuro o Estado poderá ser um Estado mais

importante até que São Paulo na produção de etanol. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação de “slides”.

Palavras do Secretário Gilman Vianna Rodrigues

Muito obrigado, Assembleia Legislativa e Sindicato de Açúcar e do Álcool, pela

oportunidade. É um prazer participar de debate tão valioso. Espero ser útil, embora

tenha dito ao Presidente da Assembleia e ao Deputado Jangrossi que, para falar de

etanol, basta convidar Marcos Jank, não é preciso mais ninguém. Ele percorreu uma

estrada longa, tem um conhecimento acadêmico fantástico. Ficamos até ameaçados

de sermos repetitivos, porque a verdade não pode ser diferente partindo de uma fonte

ou de outra, tem de ser sempre a mesma. Se eu “atropelá-lo” em alguma coisa,

Marcos, perdoe-me. Aproveito para pedir paciência aos participantes, por eventuais

fatos já conhecidos, e não somente em razão do que o Marcos falou. Falar de etanol

hoje certamente é falar de assuntos que muitos conhecem muito. É difícil trazermos
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temas novos. Mas, na sistemática do evento, temos a obrigação de ordenar o

raciocínio sobre os fatos. Vamos tratar, portanto, pela ordem, da matriz energética

mundial, da matriz energética brasileira, do agronegócio da cana de açúcar, em

Minas Gerais e dos desafios ao desenvolvimento do agronegócio metanol, em Minas

Gerais, o título da nossa convocação. Há algo simples que devemos levar em conta:

o mundo demandará e discutirá daqui a mais 30 ou 40 anos, 10 itens: energia, água,

alimentos, meio ambiente, pobreza, educação, democracia, população, doenças,

terrorismo e guerra. São 10 itens, sendo que 5 deles estão no “link” da agricultura:

energia, que está passando brutal e desejadamente para a agricultura, pois a

bioenergia será a energia do futuro; água, obviamente; alimentos; meio ambiente, que

está intimamente ligado à agricultura; e a pobreza, que só será mitigada se houver

desenvolvimento econômico e alimentos.

A nossa matriz energética evoluiu historicamente para um consumo muito grande

de biomassa, no passado, lenha. Depois passou para carvão. Essas faixas que aqui

estão são as que limitam e definem a origem energética. O petróleo cresceu de 1950

para frente e o gás natural também, mudando o gráfico, a partir de 2000 e em direção

a 2030, com a biomassa moderna, que não é essa biomassa extrativista daqui, mas a

biomassa com engenharia, e a energia solar. Diminuíram o gás natural e o petróleo,

acabando o carvão mineral. Está previsto, portanto, para 2100 uma enorme

predominância de energias renováveis.

Esse “slide” mostra um consumo enorme de energia, no hemisfério Norte, e uma

faixa definida como tropical, na qual temos possibilidade de produzir biomassa. Esta

não será rentável em regiões que tenham seis meses por ano de área congela, sua

produção não se torna econômica. Então, os trópicos são os espaços definidos e

provocados para serem supridores da demanda de bioenergia do mundo.

Esse indicador traz a intensidade de consumo de energia por habitante, nas

diversas regiões. A matriz energética mundial - e aqui não é só a mundial - está com

87,1% de origem não renovável e 13% de origem renovável. Os países desenvolvidos

da OCDE pioram a situação do perfil com 7% de energia renovável e 93% de energia

não renovável. Já o Brasil, em 2008, estava com 45% de suprimento de energia

renovável e 55% de energia não renovável. Minas Gerais está melhor que o Brasil
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com 54% de energia renovável e 46% de energia não renovável. Isso significa que

estamos mais velozes que o mundo na busca da substituição da energia de origem

fóssil comparada com energia de origem biológica.

Presidente Fábio Avelar, para suprir essa pane da eletricidade deveria ter sido

instalado aqui um gerador movido a etanol. Ou seja, ele supriria a falta de energia do

diesel ou elétrica nessas panes. Nessa história, qual o peso que temos? A parte

mineira corresponde a 0,3% da matriz energética mundial e a parte brasileira 21%. Já

a parte da OCDE corresponde a 47%. Então, embora o Brasil esteja caminhando em

passos largos para um melhor equilíbrio, não está tendo peso específico para mudar

o mundo. A matriz energética brasileira ainda tinha um componente de energia não

renovável, 54% em 2007, que evoluiu para 54,6% em 2008. Em Minas Gerais, a

energia não renovável evoluiu para 54,6%, e a renovável, de 45,9% para 45,4%. Não

houve uma mudança expressiva, mas um crescimento dos produtos derivados da

cana-de-açúcar de 9,7%, de 2007 a 2008.

Em relação ao biocombustível, foi fabricado o carro a álcool, em 1973, e o carro

flex, em 2003, com uma resposta absolutamente diferente. Essa é a curva do uso do

etanol, voltando para 81,1% de crescimento em 2009, com 2 milhões de carros

produzidos até setembro.

Em relação à produção nacional de cana-de-açúcar, São Paulo representa 58% do

total produzido; Minas Gerais, 8,2%; Paraná, 8,5%; e Goiás, 7,3%. Esses quatro

Estados representam a grande massa da produção de cana-de-açúcar do País. No

que diz respeito à sua destinação, 42,3% foram para o etanol e 57,7%, para o açúcar.

Essa composição é variável. Todos perceberam que, neste ano de 2009, houve uma

variação fantástica com a depressão do preço e remuneração do etanol e com a

elevação do preço e da remuneração do açúcar.

As áreas no Brasil sofreram uma variação. A previsão é de 686.000.000t em 2009.

A área plantada é de 8.700.000ha. Essa área plantada de cana-de-açúcar é para o

etanol e também para o açúcar, que já tinha presença histórica na economia

brasileira.

Um dado importante diz respeito ao aumento da produtividade. Na mesma área

plantada, houve um aumento da produção de cana-de-açúcar, que representa 18,2%
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a mais de 2000 a 2009, de 67,8to/ha para 80,2to/ha. Esse é um componente

fantástico do equilíbrio na exploração da cana-de-açúcar para o etanol e para o

açúcar, pois temos aumentado a eficiência da exploração agrícola da cadeia

produtiva desses produtos.

Gostaria de enfatizar algo interessante, que seria uma resposta à especulação

permanente de que a produção do etanol desaloja a produção de alimentos. As

pessoas dizem: “Cuidado com esse etanol, pois ele tirará o alimento da mesa do

povo”. Mas o dado é o seguinte: a produção de grãos aumentou, de 2000 a 2009,

70,6% no Brasil. E a área de grãos aumentou 27%, ou seja, a produção aumentou

praticamente três vezes mais do que a área. Isso ocorreu porque, em cada hectare,

produziu-se mais quantidade de grãos. Aumentou-se a eficiência da exploração. Por

outro lado, a cana-de-açúcar sofreu um aumento de 113%, de 2000 a 2009,

passando de 326.000.000t para 698.000.000t. E a área plantada sofreu um aumento

de 81%. Nesse caso, a área também sofreu um aumento menor do que a quantidade,

pois houve um aumento no índice de produção em cada unidade de área.

Quando verificamos que a produção de grãos aumenta e que a produção de cana-

de-açúcar também aumenta, de acordo com o dado histórico, constatamos que um

não está substituindo o outro, pois os dois crescem paralelamente. Não há

deslocamento da área de grãos pela cana-de-açúcar, que continua em crescimento,

tanto em área física quanto em produção. No Brasil, não há conflito em semelhança

ao que ocorreu nos Estados Unidos, quando tomaram a decisão estratégica de

produzir etanol a partir do milho. Os Estados Unidos deixaram de destinar o milho

para o alimento humano e animal e passaram a destiná-lo para o etanol. Só que, com

a vastíssima produção agrícola que os Estados Unidos têm, o milho também

aumentou a produção. A quantidade exportável de milho, nos Estados Unidos, não

diminuiu. Ou seja, a oferta de milho no mundo não diminuiu devido ao etanol norte-

americano.

A área cultivada com cana hoje são 7,8 milhões de hectares, que correspondem a

0,9% do território brasileiro. Podemos imaginar se 1% de uso de uma área interfere

no balanço de uso socioeconômico ambiental de algum território. Isso é impossível.

Se tivermos a capacidade de expansão que tivemos nos últimos três anos no plantio
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de cana, poderemos plantar, até 2017, mais 6,7 milhões de hectares, ou seja, mais

0,8%. A soma desses dois resulta em 1,7% do território. E há um dado interessante:

como temos 220 milhões de hectares, no Brasil, utilizados para pastagem, estudos

econômicos e científicos demonstram que 15% dessa área deverá ser destinada a

um cultivo mais nobre e induzirá a pecuária a produzir o mesmo rebanho ou mais em

área menor nos 85%. Isso daria mais 34 milhões de hectares disponíveis para o

plantio de cana-de-açúcar. E ainda ficariam áreas aptas. Além dos 220 milhões de

hectares utilizados para pastagens, há outras áreas não agricultadas, mas

agricultáveis, que são 64,7 milhões de hectares. Portanto, não há conflito nem há

ameaça de que a produção de cana-de-açúcar agrida ou desaloje a produção de

alimentos.

Falarei sobre o agronegócio da cana-de-açúcar de Minas Gerais. Nessa parte, corro

o risco de repetir os dados mencionados por Marcos Jank, dizendo que a nossa

energia não renovável é 45% e a renovável é 54%. Este é o maior balanço ambiental

na produção de energia do País.

Minas Gerais é o Estado que tem a maior eficiência ambiental na produção de

energia. E há um componente importante aqui: a energia oriunda do carvão vegetal,

que é expressiva e tradicional em Minas Gerais. Os produtos de cana-de-açúcar

entram com 10,5%. A demanda de energia em 1.000tep: lenha e derivados, energia

hidráulica, petróleo, carvão e outras fontes correspondem a 89,5%, os derivados de

cana-de-açúcar correspondem a 10,5%. Aqui está incorporada também a energia

renovável, como a fornecida pela lenha e a hidráulica.

Da parte da cana-de-açúcar, qual é a transformação energética? Do bagaço de

cana, temos o potencial de 60,7% do total, e álcool etílico, 26%. Outros produtos,

13%.

Do território mineiro, onde estão os plantios de cana-de-açúcar, há uma distribuição

muito pulverizada no Estado, com concentração expressiva no Triângulo, 60%.

Mesmo assim, a produção do Triângulo não representa nenhuma fotografia de

monocultura, só há um Município no Triângulo que tem uma área predominante com

cana-de-açúcar, mas, na microrregião, não há essa predominância.

Um dado social importante é que, desistir de plantar feijão, milho, abacaxi ou
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acerola para plantar cana é uma decisão de economia da pessoa, é gestão. A pessoa

percebeu um cenário em que pode ter mais lucro plantando cana. O fato de vender a

terra ou não é uma decisão pessoal. Mas essa não tem sido a prática constante. Tem

havido muitos arrendamentos da terra para a exploração da cana-de-açúcar.

Esse quadro mostra a situação de Minas Gerais. A nossa produção evolui sempre.

De 2000 para 2009, evoluiu de 18,2 milhões de toneladas para 54,2 milhões de

toneladas. Minas Gerais também evoluiu, de 2000 para 2009, de 290.000ha para

681.000ha. Esse total do Estado é um pouco mais - 1,3% - da área do território

mineiro. Não há como uma atividade econômica que ocupe 1,3% de um território

qualquer ser fotografada como concentradora ou monopolista. De outro lado, a

produtividade desse período cresceu 23,3%, produzindo-se mais por cada unidade de

área. No PIB do agronegócio mineiro, R$87.400.000.000 são oriundos de cana. É

bom dizer que, de 2003 para 2009, a participação no PIB do agronegócio mineiro

subiu junto ao PIB do agronegócio brasileiro de 8,3% para 12%. Minas cresce, em

média, mais que o Brasil no agronegócio. Obviamente esse período coincide com o

da expansão do parque da cadeia produtiva da cana-de-açúcar. Temos, portanto,

88% de outras atividades e 12% da cadeia produtiva da cana-de-açúcar.

Essa comparação é muito interessante. Em 2008, exportamos US$350.000.000,00

em açúcar e US$137.000.000,00 em etanol, mas, comparando-se janeiro a setembro

de 2008 com janeiro a setembro de 2009, vemos que, neste ano, estamos exportando

mais, mesmo com o período do primeiro semestre magro. As exportações de etanol

cresceram 483%, e as de açúcar, 137,5%. Da produção mineira de cana-de-açúcar,

52% são destinados ao etanol; e 48%, ao açúcar. Em Minas, 46 projetos estão em

andamento; 9, em expansão; e 37, em implantação. A nossa produção é de

2.800.000.000 litros de etanol e 2.800.000t de açúcar, respectivamente, 8,8% e 7,7%

da produção do Brasil.

Desafios para o desenvolvimento do agronegócio etanol em Minas Gerais. Estamos

vendo cenários, dados concretos e a realidade volumétrica da produção, mas outros

terrenos devem ser inseridos para se viabilizar o negócio. O Marcos Jank abordou

isso: Minas Gerais tem exigências maiores que São Paulo, mas menores que Goiás e

Mato Grosso, que também são Estados centrais, em relação ao meio de entrega do
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produto. Se não viabilizarmos esse meio com uma logística economicamente viável,

venderemos caro e ficaremos pobres. Tal qual a relação internacional de trocas, à

medida que vendemos caro, mas, pelo fato de a tarifa onerar a venda, recebemos

pouco; na verdade vendemos muito e fazemos pouca receita. Portanto, ao

pensarmos grande no etanol Brasil, precisamos pensar na viabilidade e na logística.

Temos que evitar as ameaças do fenômeno da borracha e do cacau, cujos processos

foram eficientes, mas não foram fixados por causa da renda. O etanol está na sua

maturidade de produção, de qualidade, de inovação, de tecnologia, e é preciso

viabilizar renda na entrega.

Aqui temos o único alcoolduto existente: o de Ribeirão Preto ao porto do Rio

passando por Paulínia - sempre se fala nesse entreposto. Tudo o que está pontilhado

é desejo - alguns são projetos. É imperioso que, ao se trabalhar etanol em Goiás, no

Triângulo e em todo o território mineiro, se tenha a hombridade de entregar. Por que

temos que pensar nisso? Porque não haverá consumo econômico para todo o etanol

no Brasil. A China deve adotar 10% de uso de etanol em dez províncias chinesas; o

Japão deverá ter 3% de participação obrigatória em todo o país; na Austrália, no

Distrito de Queensland, será de 5% em 2010; a Índia terá 5%; uma parte dos

africanos terá 5%; o Brasil terá 25%; o Uruguai, em 2015, chegará a 5%; a Argentina

terá 5% em 2015. Há uma constelação enorme de uso de etanol, não porque o

adoram, mas porque precisam dele para o equilíbrio ambiental. São decisões, já

tomadas, de viabilizar o consumo e viabilizar o consumo à medida que o Brasil seja

um bom fornecedor, e não só confiável nos contratos, e também portador de um

instrumento que viabilize a entrega com renda para produção, para preservar e

estimular a produção. Esse é o quadro da sustentação comercial do etanol brasileiro.

Gostaria de encerrar agradecendo a oportunidade e dizendo que o etanol não traz

ameaça, mas conforto e solução. O que precisa expandir é o convencimento de que o

etanol é uma produção racional, fruto da competência do brasileiro que modelou o

processo, gerou a inovação da tecnologia e implantou, no Brasil, a oportunidade de

sustentação para a sociedade, o que mitiga pobreza, promove desenvolvimento e

preserva o meio ambiente. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação de “slides”.
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Palavras do Sr. Vilson Luiz da Silva

Bom-dia. Na pessoa do Deputado Fábio Avelar, que preside este painel,

cumprimento todos da Mesa, trabalhadores, dirigentes sindicais, representantes de

empresas e do governo do Estado, e o Dr. Gilman Viana, representante do

Governador do Estado.

Sr. Presidente, farei um rápida consideração, pois esta Casa trouxe um assunto de

alta relevância para o debate. De acordo com a fala do Secretário Gilman, abordarei a

importância do setor privado e a participação na condução do governo. Digo que, se

hoje estamos aqui, é porque os trabalhadores também participaram da construção

desse processo. São peças fundamentais para a mudança deste país e deste Estado.

Embora, o Deputado Zé Maia não esteja na Mesa, digo que ele não precisa ficar

preocupado com preconceito: já superamos muitas barreiras da civilização, nos

sentamos à mesa para debater, para dialogar e para apontar os gargalos que

precisam ser direcionados para o rumo certo. É assim que as mudanças são

operadas. Vivemos em um País democrático e precisamos exercer nosso papel na

democracia, no diálogo, no debate e na negociação, para que tenhamos um país e

um planeta bons para todos. O papel do Poder Legislativo, da Assembleia de Minas,

como a Casa do povo mineiro, é travar esse debate, neste momento de alta

relevância. Vocês vão me perdoar, porque sou trabalhador rural, agricultor familiar,

não sou acostumado com essa tecnologia. Se pusessem uma enxada, uma

ferramenta em minha mão, podia dar um “show” em vocês.

Em minhas considerações iniciais, ressalto que o que é bom para Minas, com

certeza, é bom para o Brasil e para o Planeta. Abordarei alguns elementos positivos

que já foram citados pelo representante da Unica e pelo Dr. Gilman, como a

importância de haver uma matriz energética renovável estratégica para esse setor,

ser o Brasil referência na produção do etanol no mundo e ser essa energia produzida

com sustentabilidade econômica ambiental.

Aqui, há alguns atrativos que potencializam o Brasil: disponibilidade de terra, com

topografia suave; o fato de a legislação permitir que o investidor adquira quantos

hectares puder comprar, de acordo com seu poder econômico; condições climáticas

favoráveis; tecnologia para mecanização de plantio, tratos, culturas, colheita;
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transporte e indústria; e a aplicação do bagaço da cana fecha o ciclo.

Em conversa com o Deputado Vanderlei Jangrossi, disse a ele que Minas é

diferente de São Paulo e de outros Estados, porque Minas representa o Brasil. Aqui

há de tudo, Norte, Nordeste. É essa a diferença de Minas para os outros Estados.

Temos mão de obra disponível com bom desempenho, e o setor empresarial sabe

disso. Há poucos dias, acompanhava o trabalho de uma empresa para saber por que

buscam trabalhadores em outras regiões de Minas Gerais, como o Vale do

Jequitinhonha, o Norte, e em outras regiões do Brasil para trabalhar em Minas Gerais.

A Siamig sabe disso. Em Minas Gerais, não existe obstáculo para bons empresários.

Eles são acolhidos com atenção. Gosto de separar o joio do trigo, ou seja, o que é

bom do que não é. Gostaria de falar de algumas empresas que são instaladas em

Minas Gerais e não cumprem com suas obrigações sociais, trabalhistas e ambientais.

Temos de estar sempre vigilantes. A empresa é feita de conhecimento, investimento

e trabalho. Não podemos nos esquecer de que, sem os trabalhadores, não há

produção nem renda. Por mais que a empresa busque a tecnologia das grandes

colheitadeiras sofisticadas, necessita-se de um operador trabalhando nessa máquina.

Não podemos desconhecer o lado humano, que é de grande importância para nós.

O que chamamos de trabalho decente no etanol? Existe um termo de compromisso

entre os empresários, o governo e os trabalhadores, e sugerimos que fosse estendido

às comissões estaduais. O trabalho decente é cortar 1t de cana por R$3,00 em

média, é trabalhar sem luva, com botina rasgada, é não ter pausa para o descanso e

ser contratado por intermediário, dando origem à figura do “gato”, que muito nos

atormenta? São pessoas que trazem trabalhadores de fora e os deixam à mercê do

tempo, sofrendo com a má alimentação e as alojamentos precários e, além disso,

pagos. São métodos insuficientes para medir a produção do trabalhador, ficando ele

sem saber o valor do seu trabalho. Novamente digo que temos de separar o joio do

trigo, porque há os bons empresários, que cumprem com sua obrigação, mas existem

aqueles que não respeitam a lei.

Espero que a Assembleia de Minas tome conhecimento disso, reconheça que

temos obstáculos. O trabalhador, às vezes, não consegue fazer contato com sua

família. Há vários problemas dessa natureza com trabalhadores vindos de Sergipe,
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Alagoas, Pernambuco para trabalhar em Minas Gerais. Existe o caso dos que,

quando vieram trabalhar, estavam com saúde e voltaram doentes para suas terras.

Não recebem um amparo social decente. Queremos conhecer os critérios para o

trabalho decente. Convido os membros desta Casa a visitar uma empresa que

cumpre as suas obrigações sociais e ambientais e outra que não cumpre nada, para

que possam tirar suas próprias conclusões. Porque, senão, fica parecendo que nós,

trabalhadores, só viemos aqui para reclamar e chorar. Não sou eu que falo isso:

estamos com uma reportagem da “Folha de S. Paulo”, do dia 27/10/2009, sobre

fiscalização do Ministério do Trabalho. Infelizmente, a região em que há maior

concentração de trabalho análogo, que podemos chamar de trabalho escravo, é a

Região Sudeste. No setor da cana, Minas Gerais bate o recorde. Não sou eu nem a

Fetaemg que falamos isso: são dados de Auditores Fiscais do Ministério do Trabalho

que foram publicados na “Folha de S. Paulo”.

Sei que todas as pessoas daqui são inteligentes, do bem e entenderão claramente

o nosso recado. Não é verdade o que estão dizendo sobre a nova qualificação

profissional dos trabalhadores que serão desempregados pela mecanização. As

pessoas têm de parar com isso. Sabemos que uma colheitadeira, que corta cana,

substitui em torno de 100 trabalhadores. Mas existirão 500 mil operadores de

máquinas colheitadeiras de cana no Brasil? Todo esse pessoal será qualificado?

Deputado Zé Maia, sabemos que qualificação é importante, mas vivemos um

problema: e os trabalhadores que migram de uma região do Estado para onde estão

as usinas ou para outros Estados? Às vezes, são agricultores familiares no período

da entressafra e acabam se tornando assalariados; serão qualificados para operar

máquinas, um trator, um equipamento agrícola? Se são migrantes, como serão

absorvidos nas regiões? Temos de questionar isso. Em relação ao trabalhador

daquela região, daquele Município, vamos qualificá-lo, dar jeito de inseri-lo na

indústria, no mercado local ou regional. Mas é difícil em relação ao imigrante; pelo

menos, não vejo solução a curto prazo, no fundo do túnel. Isso não significa que

queremos que o trabalhador continue a vida inteira cortando cana. Em Minas Gerais,

foi feito acordo para se acabar com o fim da queima da cana em 2014. É preciso

inserir esse trabalhador em novos postos de trabalho. Não acredito nos bolsões das
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grandes cidades, que geram problemas sociais, de segurança pública. Não preciso

falar sobre isso. Todos veem na televisão os recursos investidos pelo governo em

segurança pública.

Falarei sobre um assunto em relação ao qual as pessoas possuem grande

preconceito. Há alternativas. Podemos substituir, colocar máquina, qualificar os que

trabalharão nas máquinas, mas não há máquina para todos trabalharem. Minas e o

Brasil têm de encarar, não podem ter medo de discutir reforma agrária. Como falou o

Dr. Gilman sobre segurança alimentar, vamos produzir alimentos. Há muita terra

ociosa. Temos de separar Minas e alguns Estados da discussão da Amazônia, de

desmatamento zero. Há poucos dias, o censo do IBGE constatou a importância da

produção de alimentos da agricultura familiar. Por que não podemos inserir esse

pessoal, capacitar os que querem ficar no campo? Os que não quiserem - as pessoas

são livres - podem ir para as cidades, para as Capitais. Ninguém pode prender

ninguém no pé da cama ou em algum banco. É nossa obrigação fazer a reforma, o

Brasil possui terra para isso. Há terra para plantar cana e para fazer reforma agrária

sem agredir as propriedades produtivas e sem violência. É questão de encarar o

problema. Devemos ter postura para achar solução.

Desemprego é impacto perverso. Não basta discutir que a questão ambiental é

impactante. O combustível fóssil é impactante. Desemprego também é grave impacto

social. Que bom seria se não houvesse desempregados no País! Hoje se discute -

não sou eu quem digo isso - que, no planeta, há 1 bilhão e 100 milhões de pessoas

passando fome e outros tantos desempregados. Temos de nos preocupar com isso,

não apenas nós, trabalhadores, mas o governo, os empresários, as pessoas de bem

do País e do planeta. Desemprego é impacto tecnológico, que não se resolve com

fiscalização. Temos isso bem claro. Não há política pública para sanar os impactos

negativos. Os imigrantes do semiárido não têm acesso às políticas públicas. Com

certeza, todos os cortadores de cana serão atingidos. Acabei de dizer isso. As

pessoas que vêm de outra região para cá e voltam serão os primeiros a serem

atingidos. Não há tecnologia com menor impacto negativo. Precisamos de inovações

e correções no processo. Hoje aproximadamente 130 mil homens e mulheres

movimentam cerca de 500 milhões do trabalho gerado pelo imigrante. Isso é dado
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pesquisado, não inventado. São recursos que geram benefícios aos Municípios de

origem. Os trabalhadores, por exemplo, vão de Chapada do Norte e de Araçuaí para

o Triângulo Mineiro cortar cana. Com o dinheiro que recebem, ajudam a movimentar

a economia, a renda do local da região de onde vieram. Há também esse fator.

O poder público, inclusive o municipal, tem de estar ciente de quantos

trabalhadores saíram dali, da renda que trouxeram ao Município - o que causa

impacto social, acredito que positivo. As inovações tecnológicas existem por força da

legislação, atingindo exclusivamente os trabalhadores rurais. Pedimos uma solução.

É nosso papel, como representante da categoria, batalhar nesses debates, fóruns e

seminários. A cada dia, procuramos minimizar as diferenças sociais do País, do

Estado.

Dr. Gilman, pedimos-lhe que, como representante do Governador, leve a ele essa

questão dos trabalhadores do campo. O governo precisa nos ajudar mais. Não somos

contra nenhum avanço tecnológico, não somos contra o bom empresário, contra o

bom investidor, contra aquele que cumpre suas obrigações sociais, trabalhistas e

ambientais. Mas devem ser freados aqueles empresários que estão apenas com a

mera vontade de especular, que não olham os danos que causam à sociedade e ao

ambiente, apenas tendo lucro. Aqueles que estão somente a fim do lucro, devem ser

freados. Temos, em pleno Século XXI, trabalho escravo no país, nas nossas Minas

Gerais. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação de “slides”.

Palavras da Sra. Márcia Azanha Ferraz Dias de Moraes

Quero, antes de mais nada, agradecer o convite feito por esta Casa e a

oportunidade de representar a USP, a Esalq, bem como apresentar alguns trabalhos

do nosso grupo, o Gemt.

Desde 2004, temos desenvolvido pesquisas relativas ao mercado de trabalho, mais

especificamente ao setor de açúcar e álcool. Desde aquela ocasião, fomos

surpreendidos positivamente. Digo surpreendidos, porque as notícias da imprensa

algumas vezes relatavam problemas existentes nesse setor. Então, imaginávamos

que iríamos encontrar dados bastante ruins na nossa pesquisa, mas fomos

surpreendidos positivamente, usando dados de base oficiais do Ministério do
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Trabalho - Rais - e do IBGE - PNAD. Primeiro, pesquisamos o número de

empregados desse setor - vou falar mais adiante sobre isso - e a formalização, ou

seja, o número de empregados com carteira nesse setor.

A agricultura brasileira, como um todo, tradicionalmente, tem uma formalização

muito baixa, em torno de 32%. A cana-de-açúcar destaca-se positivamente. Em torno

de 70% dos empregados da cana-de-açúcar, no Brasil, são formalmente registrados.

É claro que o ideal seriam os 100%. Precisamos ter essa meta. Alguns Estados se

destacam positivamente. Em São Paulo, 95% dos empregados da lavoura canavieira

trabalham com registro em carteira. Em Minas Gerais, só a título de ilustração, em

2007, segundo dados da PNAD, 72,8% dos trabalhadores desse setor tinham registro

em carteira. Esse número é superior a outras culturas do Estado. Café, por exemplo,

tem 52% em emprego formal. O algodão está com 44% e o arroz, 35%.

Hoje, vamos apresentar, então, alguns resultados de um estudo feito na tentativa de

comparar alguns indicadores sociais da produção de etanol. Quando falo em etanol,

vou mostrar dados da cana-de-açúcar para a produção de álcool, comparando com a

extração de petróleo e produção de derivados. Na metodologia, usamos três

vertentes: primeiro, um levantamento dos indicadores oficiais, como já falei, usando

dados governamentais da Rais e do PNAD; em seguida, para avaliar a importância

dos respectivos setores analisados na cidade, estimamos o quociente locacional, que

mostra a importância dessa atividade em relação à geração de empregos no

Município e do Município em relação ao Estado; finalmente, uma mensuração e

análise dos impactos na economia brasileira como um todo, num cenário de

substituição de gasolina por álcool. Trabalhamos com três cenários - 5%, 10% e 15%

- e, para isso, usamos o ferramental insumo-produto, que captam não só os efeitos

diretos dessa substituição, mas também as repercussões na economia como um

todo, dada a interligação entre os setores. Mais adiante tentarei explicá-los com mais

detalhes.

Principais resultados: quando se compara a localização da produção da cana-de-

açúcar do etanol com a extração de petróleo e derivados, observa-se que todas as

atividades estão presentes na maioria dos Estados brasileiros. Contudo, colocando

uma lupa nesse dado e analisando a localização no nível municipal, observa-se uma
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grande vantagem do setor de produção de cana e álcool, dado o espalhamento dessa

produção, principalmente em direção ao interior dos Estados. Em relação à cana-de-

açúcar, registramos 990 Municípios onde a atividade estava presente; em relação ao

álcool, 229 Municípios, totalizando 1.042. A soma não bate, porque, naqueles

Municípios onde existem as duas atividades, fizemos uma filtragem, para não gerar

uma contagem dupla. Nas outras atividades, percebemos 176 Municípios, ou seja,

quanto à localização da produção de cana-de-açúcar e álcool, o número de

Municípios é seis vezes maior que aqueles onde há produção e extração de

derivados. Isso mostra claramente esse efeito de espalhamento da produção, que é

importante porque leva desenvolvimento para o interior do País.

Em relação ao número de empregos, a produção de cana e álcool também leva

grande vantagem em relação a outros setores. Quero destacar que, na cana-de-

açúcar, procuramos mostrar só os empregos para etanol; não estão contabilizados os

empregos na cana para produção de açúcar. Se considerarmos como um todo, os

empregados no setor no Brasil somavam 528 mil trabalhadores em 2007. Filtrando

pelo “mix” de produção, chega-se a um total de 274 mil empregados na lavoura

canavieira destinada à produção de etanol. Somando com os empregados do etanol,

temos 465 mil trabalhadores. Esses dados são da Rais, que capta somente emprego

formal. Estamos falando, então, de 465 mil empregos formais nos dois setores.

Novamente comparando com a extração de petróleo e produção de derivados, que

totalizam 73 mil, observa-se uma grande vantagem, em termos de geração de

emprego, do setor de cana e álcool.

Fazendo uma comparação do valor da remuneração da cana com o de outras

culturas, observa-se, no quadro da esquerda, que a remuneração média da cana-de-

açúcar no Brasil, em 2007, só foi menor que a da cultura da soja. Isso tem uma

explicação bastante plausível, porque a cultura da soja é a que mais emprega

trabalhadores em atividades mecanizadas que exigem escolaridade mais alta,

portanto a produtividade também é maior. Na literatura, achava-se que existia uma

correlação entre a escolaridade e o salário do trabalhador. No quadro da direita, no

período de 1999 a 2007, já descontada a inflação - são, portanto, valores reais -,

houve aumento real de salário: da cana-de-açúcar, 4,3%, e da lavoura da soja, 5%.
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Então, novamente, cana e soja destacam-se tanto pelos salários mais elevados

quanto pelos maiores aumentos ao longo do período analisado.

Essas barras são para dois períodos distintos, comparando 2000 e 2007 à questão

da geração dos empregos formais, segundo dados da Rais. A primeira coisa a se

observar é que, em todas as atividades, houve expansão do emprego. Contudo, na

produção de cana-de-açúcar e de etanol, esse crescimento foi ainda mais intenso.

Por que estão tão coloridas as barras de cá? Porque elas mostram exatamente a

localização desse emprego por Estado. Conforme já foi dito, o espalhamento da

produção de cana e de etanol é bastante evidente.

Esses mapas também mostram a cana-de-açúcar e o etanol. O da esquerda mostra

a localização e o tamanho dos empregos da cana-de-açúcar e do etanol. Em verde,

estão os Municípios que têm cana, e as bolinhas em azul do mapa da esquerda

denotam os Municípios com produção de etanol. Na escala, quanto mais escura a cor

e quanto maior a bolinha, maior é o número de empregos. Primeiro, observa-se o

espalhamento da produção de cana e do etanol na maioria dos Estados brasileiros.

Vemos um número muito importante de Municípios com grande número de

trabalhadores. Já a extração de petróleo e derivados é bastante concentrada na faixa

litorânea e, portanto, traz desenvolvimento, bastante em algumas regiões.

Partiremos agora para o nosso segundo método: avaliar a importância das

atividades por meio do quociente locacional - QL. Aqui selecionamos dois Estados

para mostrar esse ponto. Por exemplo, no Estado de São Paulo, existem 397 cidades

com cana-de-açúcar, representando uma participação de aproximadamente 62% dos

Municípios do Estado. Nos Municípios onde há cana-de-açúcar, nos 397 - os que

estão dentro deste retângulo vermelho e somam 220 Municípios -, o QL é maior que

1, indicando a importância desses Municípios em termos de geração de empregos

criados no Estado de São Paulo. Então, em aproximadamente 55,4% dos Municípios,

o QL é maior que 1, ou seja, nesses Municípios, a cana-de-açúcar destaca-se em

relação ao número de empregos criados. Observa-se que, para o etanol, 75% dos

Municípios possuem QL maior que 1, denotando, da mesma forma, a importância

dessa atividade no Estado de São Paulo em termos de geração de emprego. A

extração de derivados: apenas 20% dos 15 Municípios em São Paulo têm QL maior



____________________________________________________________________________
508

que 1 e, quando pensamos na questão da produção de derivados, esse percentual já

é maior: 68% dos 28 Municípios do Estado.

Falando um pouquinho sobre Minas Gerais - pouquinho porque, na verdade, o foco

do nosso trabalho foi o Brasil -, procuramos trazer alguns dados. Esses dados são do

Canasat. Na safra de 2005 e 2006, cerca de 25.000.000t de cana-de-açúcar foram

plantadas nessas regiões. Observa-se um grande crescimento da área plantada com

cana, que pode ser previsto não só pelo número maior de Municípios pintados, como

também pelas cores mais fortes.

É importante ressaltar que esse aumento na produção de cana foi acompanhado da

geração de empregos. Observa-se que, em 10 anos, foram criados 51 mil empregos

nos setores de cana, açúcar e álcool no Estado de Minas Gerais. O número de

empregos criados é considerável em decorrência da expansão da cana-de-açúcar.

Quando analisamos a capilaridade da expansão da cana-de-açúcar em Minas com

dados da Rais, novamente fazendo uma comparação com as atividades em análise, a

extração de petróleo e a produção de derivados neste Estado, vemos a superioridade

da cana-de-açúcar por número de Municípios. Em 164 Municípios, há empregos

relacionados à produção de cana-de-açúcar e de etanol, e, por sua vez, 15

Municípios com empregos relacionados à extração de petróleo e derivados. Seguindo

aquele raciocínio de somente utilizar a cana-de-açúcar destinada à produção do

etanol, dado que a nossa comparação é com o setor de combustíveis, o número de

empregos relacionados à produção do álcool é de 15 mil no campo; somados aos da

produção da indústria, que são outros 14 mil, temos em torno de 30 mil empregos

nessas atividades nos Estados - um número 16 vezes maior do que os 1.800

empregos criados nos outros setores.

Um fato importante é que a escolaridade média do setor agrícola é muito baixa. No

setor da cana-de-açúcar em Minas Gerais, a escolaridade média, em 2008, era de 4,7

anos de estudo, mais alta que a média nacional, que é de 4 anos. No setor do etanol,

ela é de 5,8 anos de estudo, o que é bastante inferior em comparação com os outros

setores analisados, em que a escolaridade média gira em torno de 11 e quase 13

anos de estudo.

Partindo ao terceiro bloco - a análise do impacto do aumento da demanda pelo
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etanol em detrimento da demanda pela gasolina C -, qual seria esse ferramental? O

ferramental é o insumo-produto. A matriz insumo-produto é divulgada pelo IBGE e faz

o retrato da economia do País e do seu encadeamento com os outros setores. É

como se estivéssemos fazendo uma análise da cadeia produtiva como um todo.

Qual foi o cenário? Foi o aumento do consumo do etanol em detrimento do uso da

gasolina. Aumenta-se a produção do etanol, em decorrência do aumento da demanda

pelo produto, não somente nesse setor, mas na economia como um todo. Como já foi

dito, o setor produtivo da cana-de-açúcar compra insumos, defensivos, tratores,

máquinas e equipamentos e vende os seus produtos, assim como todos os outros

setores analisados. A matriz pega essa interrelação entre a economia. Portanto, a

produção de um certo produto impacta não somente o próprio produto, mas também

a economia como um todo.

Enquanto, o número de empregos aumenta devido a esse choque, ao mesmo

tempo em que se reduz o número de empregos relacionados à gasolina - pois é claro

que, se eu aumento um produto, vou reduzir o outro setor -, o resultado final é o

seguinte: haverá um impacto na produção e no emprego. Estou interessada no

resultado líquido na economia brasileira. O que se observou? Se houvesse a

substituição de 15% do uso de gasolina por etanol, no Norte e no Nordeste, seriam

criados, no restante do Brasil, 67 mil empregos. O destaque foi feito em São Paulo

porque é o maior produtor de cana-de-açúcar e iniciamos nosso estudo nesse

Estado. No Brasil, como um todo, serão criados 67 mil empregos, dado o aumento de

15% do uso do álcool nas Regiões Norte e Nordeste. Se o aumento for feito no

Centro-Sul, o aumento será em torno de 28 mil empregos no restante do Brasil; em

São Paulo, em torno de 3 mil empregos, e no Brasil, 30 mil empregos. Fazendo o

choque em São Paulo, no restante do Brasil o aumento será de 5.600 empregos; no

próprio Estado, 13 mil; e no Brasil, 19 mil.

Pensemos em termos gerais, com 15% de substituição. No Brasil, serão gerados

117 mil novos empregos. Esse é o resultado final líquido, já considerando os

empregos que serão perdidos nos outros setores.

Da mesma forma, em termos de remuneração, de salários, esse mesmo choque de

substituição de 15% do uso de gasolina por etanol aumenta a massa salarial em
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R$235.910.000,00.

Para compararmos, fizemos um choque no sentido inverso. Veremos o que

aconteceria num cenário oposto, reduzindo o consumo de etanol hidratado e

aumentando o consumo de gasolina. Por que um choque de apenas 0,8%? Porque,

em alguns Estados, não existe um consumo maior que 0,8% de álcool, portanto não

podemos substituir o que não existe. Balizamos pelo Estado de menor consumo de

etanol hidratado, que é 0,8%, e fizemos esse choque. Imaginemos que substituiremos

menos de 1% do álcool pela gasolina. Houve um resultado negativo, uma redução de

45 mil empregos e uma redução consecutiva de R$120.000.000,00.

E se o choque fosse de 10%? Esta flecha vermelha seria maior ainda. Aqui são

captados os efeitos criados não só nos setores de açúcar e álcool, mas também na

economia como um todo, e o efeito sobre a renda. Ao aumentarem a produção em

dado setor, as pessoas ganham mais e passam a comprar de outros setores. Então,

mexe-se na economia como um todo. Esse é o efeito líquido.

Observou-se elevada geração de empregos nos dois elos da produção de cana e

de etanol. Considerando-se o Brasil como um todo, são gerados 465 mil empregos,

sem considerar cana para açúcar nem empregos do açúcar. Procuramos filtrar

somente o setor de etanol, que representa mais de 6 vezes o emprego dos outros

setores analisados.

Em Minas Gerais, o setor de cana e de etanol empregam 30 mil trabalhadores, mais

de 16 vezes o que emprega o setor de extração e produção de derivados. Em Minas

Gerais, entre 2005 e 2008, foram criados mais de 50 mil empregos. Aqui é cana,

álcool e açúcar, tudo junto.

Observou-se alta capilaridade e interiorização dos empregos gerados, que é um

aspecto muito positivo ao levar desenvolvimento para algumas regiões. No Brasil, são

1.040 Municípios impactados pelo setor de cana e álcool “versus” 176 nos outros

setores. Em Minas Gerais, 164 Municípios são impactados pelos dois setores, com

empregos agrícolas na atividade canavieira. Portanto, emprega-se grande número de

trabalhadores com baixa escolaridade e com remuneração média crescente. O efeito

multiplicador observado: a substituição da gasolina por etanol em 15% gera

aproximadamente 120 mil empregos e quase R$240.000.000,00 de aumento na
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renda total. Esses resultados mostram que políticas públicas de incentivo ao consumo

de etanol apresentam significativo benefício social e econômico quando são

considerados a localização e o número de empregos gerados. Obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação de “slides”.

Palavras da Sra. Maria Luiza Barbosa

Bom dia a todos. Agradeço o convite desta Casa e do sindicato. É um prazer estar

com todos vocês. Iniciarei meu debate falando sobre as considerações do Sr. Vilson

Luiz da Silva, da Fetaemg. Trabalho na área social corporativa da Unica e, como

tenho apenas 10 minutos, gostaria de entrar diretamente no trabalho da Profa. Márcia

e no da Fetaemg. Em um primeiro momento, devemos pensar na qualificação como

tem acontecido em Minas, que já está com o Planseq, já fazendo capacitação para os

cortadores e trabalhadores. Esses programas de capacitação não estão acontecendo

apenas porque as máquinas entrarão, mas também para ocupar mais de 200

funções. Iniciamos com 12 funções em Minas Gerais e em São Paulo. No trabalho

que acabou de ser apresentado, vejo o número crescente de trabalhadores, apesar

da mecanização. Estamos vendo que eles têm se qualificado, e os salários estão

aumentando.

Outro ponto que gostaria de ressaltar é o salário. Hoje o salário da cana só perde

para o da soja. Como a Márcia acabou de dizer, são necessários mais anos de

escolaridade para se trabalhar em uma cultura totalmente mecanizada. Quando

estivermos totalmente mecanizados, nosso salário será realmente o mais importante,

porque nossa capacitação está incluindo milhares de pessoas, em diversos

programas da iniciativa privada e da própria União. Estamos fazendo também

programas com alfabetização, com aumento de escolaridade nesses próximos cinco

anos, para que o trabalhador tenha condições de realizar um trabalho mais

qualificado, com ganho mais significativo.

Há uma consideração a fazer sobre o que foi dito pelo Sr. Vilson quanto à

construção desse processo. Os Estados estão se mobilizando por meio de cursos

para capacitação. Está havendo uma preocupação do governo com alguns projetos

que estão se iniciando, e as empresas, principalmente as de São Paulo, já estão com

diversos projetos para cada necessidade, não só para as usinas, mas também para
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desenvolver, nas regiões onde estão os trabalhadores, toda essa parte de demanda

local. Por exemplo, na região de Presidente Prudente, está acontecendo curso para

cortador de cana, para hotelaria; na região de Jaú, está acontecendo para sapateiro.

Estamos levantando a demanda local e capacitando pessoas não só para o próprio

setor, mas também para outros que irão precisar de mão de obra.

Quanto à condição análoga à escrava, assunto que foi levantado, gostaria de dizer

que o compromisso nacional tripartite foi o primeiro firmado rigorosamente com a

participação do trabalhador. Vocês têm na sua pasta o compromisso nacional que

aperfeiçoa as condições de trabalho na produção de cana-de-açúcar. Esse

compromisso tem adesão voluntária de 75% das empresas de Minas Gerais. Trata-se

exatamente dos pontos que foram apresentados: a forma de contratação do trabalho,

o tratamento ao migrante, a saúde, a segurança, a habitação, as responsabilidades.

Tudo isso foi estudado, trabalhado. Houve adesão - e não só em Minas, mas também

nos outros Estados - ao compromisso nacional, e estamos fazendo o trabalho de

implantá-lo, de auditar essas empresas. Não trabalho em escritório, trabalho nas

usinas. O meu trabalho acontece no dia a dia das usinas. Passo toda a semana

visitando os trabalhadores, converso com os gestores e tenho visto que esse trabalho

terá um resultado positivo, apesar de o setor estar preocupado. Ainda existem muitos

problemas, mas esse trabalho está sendo feito para uma mudança radical das

condições. Muito obrigada.

Palavras do Frei Rodrigo de Castro Amedée Peret

Bom dia a todos. Nas pessoas do Deputado Fábio Avelar e do Secretário Gilman,

gostaria de cumprimentar os presentes.

Para contribuir com os debates, vamos apresentar uma pesquisa que o Movimento

Nacional dos Direitos Humanos encomendou a algumas organizações do Brasil sobre

a necessidade da criação de um instrumento público de estudo e relatório de

impactos de direitos humanos de grandes empreendimentos. Acreditamos na

perspectiva do desenvolvimento, apesar de ser de aceitação internacional que

desenvolvimento não é só crescimento linear quantitativo, respeitando-se a

qualidade. É importante observarmos os aspectos dos impactos de programas em

uma perspectiva mais ampla de desenvolvimento, especificamente em Minas Gerais.
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Trabalhamos há 24 anos na região e realizamos um estudo acompanhando a

questão da terra e da agricultura familiar. Assim, apresentarei alguns dados para

contribuir com esta discussão.

Em relação ao direito à alimentação, os dados da pesquisa agrícola municipal do

IBGE permite que observemos de forma sequencial, e não saltada, como no censo.

Assim, houve diminuição na área de produção de agricultura temporária, no Triângulo

Mineiro, de 8,4%. A cana, que ocupava 11,73%, em 2005, em 2007 passou a ocupar

21,2% da produção. Os senhores podem perceber que as outras culturas diminuíram,

o único crescimento que houve foi na do milho, de 8%, e de 64% na cana-de-açúcar.

É basicamente uma região produtora de grãos e pecuária. De 2003 a 2007, houve

decréscimo de 8,17% no rebanho bovino, o que significa uma redução de mais ou

menos 500 mil cabeças de gado. A partir daí, a pesquisa apresenta uma totalidade

maior de Municípios da mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba em

relação à agricultura e pecuária.

Aqui mostramos como se deu essa redução, em alguns Municípios, do efetivo de

bovinos. No Município de Conceição de Alagoas, houve redução de 22% da área

agriculturável, com crescimento de 107% da produção da cana e diminuição de 48%

da produção de soja, sempre no período de 2005 a 2007, que consideramos o

período de “boom” de implantação de usinas. A soja diminuiu sua produção em

9,17%, o milho, em 9,7%, o mesmo ocorrendo com outras culturas.

Este é o gráfico do rebanho.

Em seguida, no Município de Limeira do Oeste, houve crescimento na área

agriculturável de 32,6%. A cana cresceu 277%, e houve diminuição de 100% na área

plantada de soja; do milho, de 83,34%; do feijão, de 100%, que passa a ser irrisório

nas estatísticas, assim como o arroz e outras culturas. O rebanho também sofreu

essa queda. No Município de Carneirinhos, o milho praticamente desapareceu,

passando a ocupar 2,27% da área agriculturável. Houve acréscimo na área

agriculturável, com grande concentração na cultura da cana-de-açúcar. O rebanho

tem índice menor de crescimento. Sabemos da dificuldade da usina instalada em

Carneirinhos, devido à recusa de produtores rurais de arrendarem ou venderem suas

terras. No Município de São Francisco de Sales, mesmo havendo crescimento na
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área de plantio, houve enorme crescimento na produção.

Nossa pesquisa foi quantitativa em índices e qualitativa em entrevistas. Algumas

entrevistas feitas com produtores e nos sindicatos rurais determinam algumas

questões interessantes. A grande pergunta que ficou para nós é: para onde vai o

produtor? Basicamente o poder local, no Triângulo Mineiro, pertence aos pecuaristas.

Os sindicatos rurais têm perdido base - isso é geral. Alguns têm saído da atividade, e

grande parte tem ido para os Estados do Mato Grosso e do Tocantins, nas bordas da

Amazônia. São significativa as falas: muitos arrendaram terra para a usina; diminuiu

bastante o rebanho; em 50% diminuíram as pastagens; a maioria dos que arrendaram

vieram para a cidade; devido à queda dos preços, muitos entraram em dificuldade;

muitas pessoas venderam para a usina, como a cana ainda estava para produzir

daqui a 8 ou 10 anos. Esse fenômeno se deu pela desvalorização do preço do

petróleo no mercado internacional. Friso que a cana-de-açúcar e o setor trabalham

com “commodities” e com capital.

A Cosan, no início do ano, destinou 55% de sua produção para o açúcar, por ele

estar valendo mais no mercado internacional. É só acompanharmos a Archer

Consulting para ver quais são as análises que têm feito da questão econômica. Com

essa queda, passou a ser desinteressante para o produtor rural, para o pecuarista,

continuar com a terra empatada em cana. Mas quem comprará a sua terra, já que

está empatada em contratos de 10, 12, 15 anos? Ele vende, e, no contrato, a

preferência de venda é da usina. Algumas usinas têm acumulado propriedade.

Mesmo havendo compromisso, a adesão a ele, baseada em legislação obrigatória,

soa-nos, pelo menos, interessante. Há alguns avanços no compromisso no que diz

respeito à qualidade do trabalho, mas, basicamente, ela é cumprimento de legislação

trabalhista. Então, há auditoria particular que não signifique substituição da função

estatal de verificar a implementação das leis, porque, senão, criamos um novo

mercado, o mercado das consultorias para o famoso selo social que está embutido no

compromisso nacional.

Houve evolução na Semad, em relação à questão ambiental, mas ainda

lamentamos a dispensa do EIA-Rima na portaria - é claro que, agora, a Semad já

está exigindo os estudos dos empreendimentos, mas gostaríamos que esses estudos
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fossem feitos anteriormente à LI, à LP. No caso de Uberaba, estava sendo feito na

questão da LO, na liberação de operação. A única que fez anteriormente foi a de

Santa Vitória, a Crystakvev. Isso nos mostra impactos, imaginem no “boom”. Grande

parte das afirmações aqui feitas diz respeito à empregabilidade e ao índice de

emprego em período de “boom”. A substituição, a cada 8 horas, de cerca de 80 a 100

trabalhadores pela mecanização diminui isso. No Município de Capinópolis, por

exemplo, redes de lojas se instalaram. O mercado imobiliário subiu de 100% a 200%.

Os trabalhadores precisam de um local para aluguel. Houve um aquecimento da

economia. Mas pergunto como está hoje, na medida em que a contratação começa a

diminuir. Queremos dizer com isso que é necessário - e esta Casa precisa debruçar-

se sobre o assunto - fazer um estudo profundo sobre os impactos em direitos

humanos. Entre as sugestões que surgem desse nosso estudo, há a necessidade de

se criar um termo de referência - e esse é o estudo do Movimento Nacional de

Direitos Humanos. Então vou terminar, como sugestão, como proposta positiva de

uma agenda positiva, falando que, antes de se instalar o empreendimento, há a

necessidade de se avaliar o potencial impacto do deslocamento regional da produção

agropecuária e seus efeitos sobre a segurança alimentar. A produção do Triângulo

Mineiro está sendo deslocada para outras regiões do Brasil. É preciso, também,

avaliar potenciais impactos ambientais em outros biomas fronteiriços, decorrentes da

migração de atividades econômicas deslocadas devida ao empreendimento; avaliar o

potencial impacto nas relações de trabalho nas propriedades agrícolas fornecedoras

de cana-de-açúcar para as usinas; avaliar o potencial impacto de migrações

sazonais, porque pequenos agricultores vêm do Nordeste para complementar sua

baixa renda; avaliar impactos de potenciais mudanças demográficas e de suas

consequências espaciais, políticas, econômicas e socioculturais; avaliar potenciais

impactos nos mecanismos de gestão urbana para que essa expansão, ainda em fase

inicial, seja acompanhada por uma equipe de planejadores que organizem o espaço

urbano e municipal, de acordo com as perspectivas futuras da expansão, para evitar

problemas dela decorrentes; e avaliar potenciais impactos na distribuição da

infraestrutura urbana.

Estão presentes o Prefeito e o Secretário de Agricultura de Campo Florido. Nós
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detectamos uma série de questões na infraestrutura: educação, saúde, habitação,

rede de esgoto, abastecimento de água, poluição. Imaginem o quanto isso impacta os

equipamentos públicos... Em Capinópolis, na Secretaria de Educação, as crianças

não aparecem nas estatísticas, porque apenas no início e no final do ano são

repassadas para essa Secretaria todas as estatísticas. Elas não aparecem, porque

chegam em abril e vão embora em novembro, e agora a safra já está se estendendo

um pouco mais. Gostaria de sublinhar a questão da qualificação com a frase do

representante do Sindicato dos Produtores Rurais de Capinópolis: “Tínhamos uma

diversificação que entrava numa bacia leiteira não tão predominante, o gado de corte.

Essa área foi reduzida para cana. Geralmente, quem criava gado era proprietário. O

pecuarista simplesmente melhorou a receita. Se a receita da criação de gado era de,

por exemplo, R$1.000,00 por hectare e a plantação de cana passou a dar receita de

R$1.500,00, foi feita a substituição. Ele vendeu o seu gado, parou de criá-lo. O lugar

em que se instala uma usina de álcool torna-se a artéria do Município, principalmente

se for pequeno. Vivíamos muito bem com as outras atividades: quando uma

quebrava, a outra sustentava; quando o leite diminuía, o milho segurava. Havia esse

equilíbrio. Quando se determina uma atividade única em um Município de 15 mil

habitantes, como o nosso, a qual podemos chamar de monocultura ou de usina de

álcool e de açúcar, ela se torna a artéria do Município. Se há um pequeno problema,

é terrível: o Município se acaba com a atividade”.

Se as atividades no campo, que já não eram muito grandes em termos de

fornecimento de emprego no Triângulo Mineiro, caem, assim como a variedade das

atividades econômicas dos Municípios, onde colocaremos essas pessoas qualificadas

que estamos pretendendo? Há uma série de desafios em termos de planejamento

que precisamos encarar para que mitiguemos ou evitemos esses impactos em nível

de direitos humanos. Muito obrigado.

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
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fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada

a formalidade das saudações pessoais. Cada participante disporá de 3 minutos para

fazer sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para as respostas.

Informamos a todos que o ciclo de debates está sendo transmitido ao vivo. As

pessoas interessadas em participar poderão fazê-lo por meio de mensagens para o

nosso endereço eletrônico - debate.etanol@almg.gov.br - ou pelo telefone

08007092564.

Debates

O Sr. Presidente - Com a palavra, o primeiro inscrito, o Deputado Sebastião Costa.

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, falarei daqui mesmo, pois, se me

deslocar até a tribuna, gastarei muito tempo e tenho certeza de que muita gente está

preocupada com o almoço e com esta quantidade de papel na minha mão. Se ler

todas estas páginas aqui, já com alguma dificuldade de enxergar as letras menores,

ficaremos aqui a tarde inteira, e isso não trará nenhum proveito.

Cumprimento a Assembleia Legislativa, assim como o setor produtivo, na pessoa

do Dr. Luiz Custódio, pela realização deste evento; os Deputados Zé Maia, Vanderlei

Jangrossi e Fábio Avelar e os demais participantes deste encontro.

Quero dar um pequeno testemunho. Na região de Faria Lemos, existem dois

homens que fazem uma diferença muito grande na região. Foram para o Rio de

Janeiro, tornaram-se empresários bem-sucedidos e, hoje, fazem um grande

investimento em Faria Lemos. Um deles, quando começou o debate sobre produção

e plantio de cana, disse o seguinte: “Bom que o Estado seja planejado como um todo:

existem Municípios importantes para o plantio da cana, e outros - já que a altitude

comporta - são bons na produção de café. Existem Municípios, como é o caso de

Faria Lemos, que são bons para produção agropecuária. Então, vou investir no meu

gado: ampliarei a produção, porque sei que haverá outros Municípios que optarão por

outra atividade, no caso, a cana-de-açúcar. Mas, num Estado pensado e planejado

como um todo, um Município produz gado; outro, café, e outro, cana-de-açúcar. O

importante é que todos façam parte do mesmo contexto, o do Estado”.

É preciso pensar na atividade dessa maneira, como no exemplo claro, aqui. Ao

chegar, percebi que havia mais espaço na primeira fila de cadeiras; as outras todas
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estavam completas. Pensei comigo mesmo - os professores que aqui estão sabem

disso -: onde estão os primeiros alunos ocupando o espaço, começa a atenção à

aula. O ser humano é muito resistente ao que ainda não viu ou ao que os seus

ancestrais não viram. O ser humano tem essa dificuldade. Às vezes, quando surge

alguma atividade diferente, todos nós ficamos preocupados. Será que o plantio da

cana acabará com os alimentos? Não ocorrerá isso. Conforme disse o Luiz Carlos de

Sá, de Faria Lemos, o Estado tem de ser pensado como um todo, inclusive o

brasileiro. Quanto à resistência que encontramos quando surge uma atividade

econômica, é como a questão que mencionei: aglomerados chamam pessoas, e

lugares vagos ficam mais vagos ainda, porque há resistência natural, por parte das

pessoas, a ocuparem o espaço que ninguém ocupou. Com a atividade econômica,

não é diferente. Pergunto: o que eu, agente público, posso fazer para incentivar uma

atividade econômica importante e pensada para cada região? Não é possível pensar

no Município isoladamente. É preciso pensar no Estado como um todo. Repito: há

lugares bons para a produção de arroz. Que se produza arroz lá, então. Há lugares

bons para a agropecuária; que haja aperfeiçoamento, avanço, que se faça a

transferência de embriões ou qualquer outra atividade, mas que haja muita produção.

Há lugares próprios para a produção de café, e há os que têm de ser explorados. Há

uma lei de mercado. O que traz mais resultado? O que traz mais lucro? Dizemos

lucro, mas fui Diretor do Sebrae e não costumo chamar isso de lucro. O que traz mais

estímulo? Por que não o plantio da cana? Com relação a um fato ou outro ocorrido

com pessoas que não cumprem a lei, é outra questão. Trata-se de desvio de conduta,

e a atividade não deve ser penalizada por isso. Finalmente, deixo o meu abraço ao

setor produtivo, à classe trabalhadora, aos agentes públicos. Quero cumprimentar

especialmente o Dr. Luiz Custódio, pessoa que se dedica permanentemente ao que

representa, com coragem e ousadia, alimentando a todos nós com informações

precisas. Faço uma pergunta a mim mesmo, mas que serve de reflexão a todos:

como agente público, o que posso fazer ou deixar de fazer para que a economia

melhore a cada momento? Há casos em que, fazendo, atrapalhamos. Então,

pergunto: de que maneira posso contribuir? Deixo esse desafio para reflexão de

todos nós. Muito obrigado.
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O Sr. Presidente - Agradecemos ao Deputado Sebastião Costa a participação.

Informamos que há dois Deputados inscritos: Weliton Prado e Tiago Ulisses. Após a

fala dos Deputados, encerraremos as inscrições. Temos de retornar no início da

tarde. Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Serei breve. Gostaria de saudar a todos e a todas. É

nítido e notório, é do conhecimento de todos que o etanol é a experiência de

combustível alternativo mais bem-sucedida no planeta. Mas o que emperra em Minas

Gerais é a tributação: 25% de ICMS. Não dá para competir, para atender quem está

na ponta, os consumidores. Hoje há um grande número de veículos flex, movidos a

álcool e a gasolina, mas se inviabiliza o uso do álcool no Estado. Não há como

competir. São Paulo cobra apenas 12% de ICMS, e Goiás, 15%. Infelizmente, o

governo não cumpriu essa promessa. Na legislatura passada, quando o Governador

Aécio Neves foi candidato, ele colocou isso em seu programa de governo. Fez um

compromisso, reafirmou-o com sua reeleição, mas, infelizmente, até hoje, isso não é

realidade. Sou testemunha da luta do Sindicato, do Luiz Custódio, que é um

“gentleman”, um diplomata, conversa com Deputados de todos os partidos e

permanentemente com o governo. Mas acho que é necessário colocar o dedo na

ferida. Qual é a proposta? Fazer uma grande campanha, uma grande mobilização em

todo o Estado de Minas Gerais, envolvendo a população e os milhares de

proprietários de veículos, que são os mais interessados. Não acredito que vamos

conseguir isso neste governo, com todo o respeito ao Secretário, que aqui está

representando o nosso Governador. Mas a proposta é clara e objetiva. Temos de

fazer uma campanha em todo o Estado de Minas Gerais. O candidato a Governador

que não colocar isso em seu programa e não assumir com a população de Minas o

compromisso de diminuir o ICMS do álcool não deve ser votado pelo povo. Não dá

para aceitar o fato de Minas Gerais possuir tantos problemas em relação à tributação.

Se formos verificar, o ICMS da energia elétrica é de 42%. Temos o IPVA mais caro do

País. A tarifa da Copasa é uma das mais caras do Brasil, se comparada aos

departamentos municipais. Sofremos com a guerra tributária. Por essa razão, grande

número de empresas sai do nosso Estado e vai para outros Estados. É importante,

portanto, colocarmos o dedo na ferida.
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Fica aqui essa proposta. Conclamo o Sindicato e todos os parlamentares,

independentemente de partido político, para fazerem gestões junto a todos os

candidatos, sejam eles do PT, sejam do PMDB, sejam do PSDB, a fim de resolverem

esse problema. Se o futuro candidato a Governador não colocar essa proposta em

seu programa de governo, a população não deverá elegê-lo. Temos de fazer uma

grande campanha para que a população diga um “não” a esses candidatos. O etanol

também produz eletricidade. Não há políticas públicas para incentivar o setor, que

produziria uma vez e meia o que produz Itaipu. Isso seria suficiente, seriam 15% de

toda geração de energia. Infelizmente há muitos entraves, até dos próprios governos -

não só de Minas Gerais, mas também de todos os outros Estados e da União -, que

não permitem que o setor produza energia. É muito importante essa mobilização.

Acho que, sem luta, não há vitória. O setor está muito organizado, mas é preciso

envolver a população. Lembro que está tramitando nesta Casa o primeiro projeto

apresentado, Projeto nº 1/2007, de nossa autoria, que reduz o ICMS. O Deputado

que hoje é Líder do PSDB, Deputado Luiz Humberto Carneiro, bem como o Deputado

Roberto Carvalho, assinaram-no para garantir a participação de toda a Casa.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Tiago Ulisses.

O Deputado Tiago Ulisses - Boa tarde a todos. Saúdo o Presidente dos trabalhos

de hoje, Deputado Fábio Avelar, que conduz brilhantemente a Comissão de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; o Deputado Zé Maia, meu companheiro

nos congressos de etanol no Brasil inteiro; Dr. Marcos Jank, nosso embaixador do

álcool em Bruxelas e nos Estados Unidos; Dr. Luiz Custódio, um “gentleman”, como

bem disse o Deputado Weliton Prado, mas principalmente um guerreiro na questão

do etanol, da cana-de-açúcar, do álcool e da exportação do açúcar de Minas Gerais.

Quero cumprimentar, ainda, o nosso Secretário, representando nosso brilhante

Governador. Nós, da Bancada do Partido Verde, estamos felizes com essa discussão

sobre o etanol, sobre o álcool, sobre a questão energética e econômica do Estado de

Minas Gerais. Na semana passada, na Comissão de Minas e Energia, debatemos a

questão das linhas de transmissão. Os empresários têm investido muito na produção

de eletricidade, mas a Aneel pôs alguns entraves, principalmente quanto ao

financiamento dessas linhas de transmissão, ao desenvolvimento de energia limpa
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advinda da produção da cana-de-açúcar. Quero deixar o nosso abraço e externar o

respeito da Assembleia na pessoa do Deputado Alberto Pinto Coelho, que teve tanta

consideração com a questão do etanol e colocou todo o corpo técnico da Casa à

disposição para este debate. E queria perguntar ao Marcos se ele ainda continua

nessa disputa contra os subsídios europeus na produção do açúcar e do álcool.

Participei, no ano passado, de uma discussão com Deputados do Partido Verde do

mundo inteiro, e só os verdes brasileiros ficaram contra a posição dos europeus, que

defendem os subsídios da beterraba contra o açúcar e o etanol brasileiros, porque

essa bandeira, que é do Brasil, não interessa a eles. Parabéns, Marcos. Parabéns,

Luiz. Parabéns a todos os presentes. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos a participação do Deputado Tiago Ulisses e

informamos a todos que estão encerradas as inscrições. Com a palavra, o Sr. Marcos

Jank, para que ele responda a duas perguntas e faça as suas considerações finais.

A primeira pergunta é de Rômulo Ferreira, da AlMG: “Os fertilizantes atualmente

importados aumentam o custo de produção da cana. O que o setor brasileiro possui

em termos de pesquisa e tecnologia para desenvolver fertilizantes nacionais, que

baixarão o custo de produção e permitirão o aumento da renda do produtor de

cana?”. A segunda pergunta é da Federação da Agricultura de Minas Gerais, por

meio da Ana Carolina Alves Gomes: “Qual a perspectiva para a certificação do etanol

e para o seu marco regulatório?”

O Sr. Marcos Sawaya Jank - Primeiramente, gostaria de agradecer à Assembleia

que promoveu este evento conosco. Temos ainda grandes problemas de

comunicação, que precisam ser vencidos em encontros como este. O debate, a troca

de ideias são muito importantes, assim como os estudos. O que posso dizer é que,

tanto na Unica como nas demais entidades, nunca estivemos tão envolvidos com

questões socioambientais. Esse compromisso nacional, que foi comentado pela ISA

nacional, foi negociado durante um ano e meio com sindicatos de trabalhadores e

empregados do país inteiro. O formato a que chegamos, com o apoio da Contag, da

Feraesp e de todas as entidades, é inovador. Reconhecemos as melhores práticas

trabalhistas a qualquer momento e a partir daí vamos premiar as empresas que

cumprem tais práticas, até mesmo acima da legislação. Por exemplo, quanto a essa
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questão da eliminação do gato, da formalidade do setor - que já é mais alta que em

qualquer outro setor da agricultura, inclusive da agricultura familiar, em muitos casos -

, pretendemos chegar com essa formalidade a 100% nas usinas e nos próprios

fornecedores. Eu conversava com o Ministro Dulci na semana passada, e ele disse

que hoje vários setores querem assumir compromissos nacionais semelhantes ao

nosso. É um novo paradigma negociado com os trabalhadores, em que se reconhece

as melhores práticas, aquilo que é feito de mais importante, e, através de

mecanismos de auditoria nas indústrias, coloca-se o reconhecimento dessas práticas

atrelado ao mecanismo de certificação. Isso é muito mais inteligente que tudo que já

se fez, porque melhora a média das práticas.

Existem problemas, mas eles equivalem a 0,1%, 0,2% do setor, não se pode

generalizar. Qual é o número de trabalhadores libertados a que se chega? É 0,1%,

0,2%, 0,3%. Não se pode generalizar. Há problemas nesse setor como os há em

qualquer outro que empregue 850 mil pessoas, em qualquer país do mundo, na

China, na Índia, nos Estados Unidos, na Europa. O que temos de fazer é melhorar as

práticas médias. Nesse setor, particularmente, temos de requalificar, porque estamos

num processo de transição. É um absoluto equívoco dizer que estamos

desempregando 80, 100 pessoas para cada máquina, porque elas não andam

sozinhas. Funcionam com pessoas que as conduzem, com caminhões, com

transbordos, com mecânicos, com eletricistas. Não é que se perdem 100 empregos e

não se gera nada. Perdem-se 100 empregos no corte da cana, mas geram-se de 15 a

18 empregos, com muito mais qualificação, no processo da mecanização.

Essa é a conta que deve ser feita. Por isso, em São Paulo, fizemos um programa

com as empresas que produzem essas máquinas e com o Banco Interamericano.

Agora está vindo apoio de todos os lados para termos, neste país, o maior programa

de requalificação de cortadores de cana já existente no mundo. A nossa meta, a partir

do final deste ano, é requalificarmos em torno de 7 a 8 mil trabalhadores por ano só

em São Paulo. Vou, portanto, transformar cortadores de cana em operadores de

máquinas, em mecânicos e em eletricistas, em toda sorte de trabalhos no nosso

setor. Também junto à Confederação dos Trabalhadores, em parceria, em cada

Município canavieiro relevante, definiremos que cursos serão oferecidos. Há aqui
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uma lista: desde reflorestamento, horticultura, artesanato, computação, costura,

construção civil, hotelaria, turismo, enfim, aptidões que serão desenvolvidas em

parceria com os trabalhadores para requalificar esses cortadores de cana. Então

acho que isso são atitudes pró-ativas, e é isso que o setor tem feito. Nenhum setor

neste país fez um compromisso nacional de magnitude como o que realizamos,

nenhum setor de toda a nossa economia. Quando se fala, por exemplo, de

Municípios, comparem a renda de um deles, quando a cana chega lá com a renda

que havia anteriormente. É muito simples. Não precisa fazer grandes estudos.

Cheguem hoje a qualquer Município em que há pecuária em pastos degradados e

vejam o que acontece, depois que chega lá a agricultura, não vou falar da cana.

Depois que chegam a soja ou o próprio milho ou a própria cana. Há uma diferença

brutal na renda dos agricultores e do Município e na geração de impostos. Isso é

muito fácil de ser visto na conversa com qualquer Prefeito que passou por esse

processo. Portanto, penso que devemos fazer estudos, mas é muito fácil constatar-se

essa diferença. Queria mencionar alguns pontos em relação a essa ideia de que a

cana é apenas das usinas. De fato, existem 400 usinas. O setor é bastante

fragmentado em termos industriais, mas são 70 mil fornecedores de cana neste país.

Muitos deles são pequenos produtores de cana e fornecedores. Muitos deles

melhoraram de vida, quando deixaram de trabalhar com a pecuária ou outras

atividades. É mais que natural, no Brasil e em qualquer outro país, que existam

concentrações regionais de produção. Isso ocorre no Meio Oeste americano, nos

chamados Corn Belt e Cotton Belt; na Califórnia, que tem vinho; em Santa Catarina,

com a maçã; no café; na bacia parisiense; e no Sul da França. Há regiões francesas

inteiras onde existem champanhe de um lado e vinho do outro.

Já no Brasil, teremos regiões onde haverá cana. Elas todas juntas não chegam a

2% das terras aráveis do País. A cana é uma das culturas que menos usa área. Por

quê? Porque, quando iniciamos o nosso programa, eram 3.000 litros por hectare.

Hoje estamos em 8.000 litros por hectare, e temos tecnologia, com bagaço e palha,

para chegarmos a 14.000 litros por hectare. Por isso, assumimos o desmatamento

zero em todos os sentidos. A cana não precisará de muita área. Ela utiliza 60 vezes

menos área que a pecuária. Então, o que existe neste país? Não é um processo de
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concentração da produção da cana, mas um processo de diversificação crescente do

uso da terra para novas atividades. O nosso Centro-Oeste, há muito pouco tempo,

era uma região que não tinha desenvolvimento agrícola. Graças a essa tecnologia

desenvolvida por este país e que o resto do mundo não fez, uma tecnologia tropical,

levamos para lá a soja e o boi. Hoje o Centro-Oeste é um exemplo de diversificação

na direção do milho, do café, do algodão, dos suínos, das aves, do leite e da cana;

esta é o décimo produto que chega ao Centro-Oeste. Minas tem a chance de possuir

uma área de cana importante na região Oeste, o que melhorará a renda dos

Municípios, trabalhadores e empresários. Se Minas disser que não quer, essa cana

vai para Goiás, Mato Grosso do Sul, e essas novas fronteiras terão aumento de

renda. Então, acho que é muito importante que se diga isso: apesar de haver uma

concentração maior da cana no Triângulo, e isso está trazendo renda, empregos,

desenvolvimentos em termos nacionais, está havendo uma diversificação crescente

do uso da terra. Principalmente, lembro que o trabalho realizado por este país é um

exemplo de integração de alimentos, energia, fibras e rações, como não há em

nenhum outro país do mundo. Quando se diz que a cana expulsa os outros alimentos,

esquece-se de que ela também é alimento, pois gera açúcar, para o qual há um

tremendo mercado energético e alimentar pelo mundo afora. Qual é a diferença entre

a cana e a soja? A cana faz alimento e dois tipos de energia; a soja também faz

alimento e energia, ou seja, o nosso chamado biodiesel. É muito difícil dizer que a

cana é ruim, como muitos tentam fazer, e que a soja é boa. A cana é um tremendo

produto que faz tudo ao mesmo tempo. Na verdade, à medida que essa atividade

cresce, percebemos que traz desenvolvimento e renda e permite a rotação com

outras atividades. Há uma crescente diversificação do uso da terra neste país, em

termos de produção agrícola, graças ao incremento tecnológico.

Esse processo, muito bem exposto pelo Dr. Gilman, é importante. Neste país,

conseguimos, ao mesmo tempo, fazer alimento, energia e fibras e não observamos o

crescimento de um em detrimento do outro em hipótese alguma. Na verdade,

observamos um imenso ganho na produtividade da terra, do trabalho e do capital,

que, de acordo com os estudos do Ipea, são os maiores do mundo nos últimos 20

anos. O Brasil foi campeão no ganho de produtividade nesses últimos anos.



____________________________________________________________________________
525

É isso o que se oferece no caso de Minas Gerais, que tem essa chance de realizar

um grande debate sobre matriz energética. Não sabia que este Estado tinha uma

matriz mais limpa e mais renovável que a dos outros Estados. Pelos dados

apresentados pela Márcia, percebemos que a indústria da cana é muito mais

importante que a do petróleo para Minas Gerais. Portanto, cabe a este debate

verificar se não seria o caso de se criarem, em Minas Gerais, políticas adequadas

para o desenvolvimento dessa indústria, buscando-se justamente trazer mais renda,

mais divisas e mais empregos. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos a participação do Dr. Marcos.

Duas perguntas foram encaminhadas ao Secretário Gilman, e outra, ao Deputado

Zé Maia. Depois, duas perguntas serão feitas oralmente. Lerei a primeira

encaminhada ao Secretário Gilman pelo Sr. André Coutinho de Oliveira Castro, da

Louis Dreyfus Commodities: “Há estudos que demonstram que 1ha de cana-de-

açúcar captura cinco vezes mais CO2 durante a sua fase fotossintética que uma

floresta primária adulta. Você acredita que o zoneamento ecológico da cana-de-

açúcar é ecologicamente incorreto e ineficiente?”.

O Secretário Gilman Viana Rodrigues - Eu separaria o problema do zoneamento do

problema ecológico global. O zoneamento existe para eleger delimitações territoriais,

onde o poder público permitirá o plantio de cana. Isso não significa que ele seja

melhor que o outro que foi bloqueado por questões de reserva ecológica. Esse

zoneamento não é apenas de vocação, mas também estratégico. A quantidade de

áreas habilitadas em Minas Gerais, nesse processo da cana-de-açúcar, é de uma

extensão impressionante.

Gostaria de expor um ponto interessante: percebi que ainda me chamam de

representante do Governador, mas fui convidado a expor, historicamente, há uns 15

ou 30 dias, e fui indicado como representante do Governador ontem, para o ato

solene de abertura. Então, o meu mandado já se encerrou depois disso. Agora sou

somente expositor, apesar de continuar fazendo parte do governo. Não deixei de ser

governo, mas não sou mais representante do Governador.

O problema do zoneamento é que apresenta essa naturalidade. Por sorte, a área

qualificada em Minas Gerais é muito superior à área plantada, que pode ter,
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amplamente, uma expansão confortável. Não vejo nenhum questionamento em

relação a isso.

Quanto à fotossíntese, ela tem de ser debatida com muita segurança. O sequestro

de carbono é muito maior na planta que está em crescimento que na planta adulta. O

ciclo vegetativo da planta é o grande sequestrador de carbono, e não a planta

formada e estática. É preciso sempre levarmos isso em conta. Temos que considerar

o conceito de que não é apenas um sequestro de carbono, mas o balanço ecológico e

o quanto provocou, quanto emitiu e quanto sequestrou. Muitas vezes emitem-se 10 e

sequestram-se 100. Maravilha! É um saldo de 90% de unidades de carbono

sequestradas. O conceito de ecologia é de equilíbrio, e não de contemplação.

O Sr. Presidente - A segunda pergunta é também da Louis Dreyfus Commodities,

por intermédio do Sr. Ramon Alves, dirigida ao Secretário: “O governo federal vem

trabalhando em programas de produção de combustível, em paralelo com a política

de adesão ao etanol. Até que ponto o pré-sal pode atingir e prejudicar os programas

de expansão, de aceleração e de adesão do etanol no Brasil?”.

O Secretário Gilman Viana Rodrigues - Não dá tempo de nos preocuparmos com

isso. Quando o pré-sal atrapalhar o etanol, todos já teremos morrido. Será apenas o

efetivo preço comercial do petróleo competitivo que desestimulará o etanol, mas não

como alternativa ambiental. O etanol tem um atrativo ambiental que será remunerado

quando ficar menos competitivo como poluente. É claro que isso acontecerá.

Além disso, há uma fala irônica que ouvi do ex-Deputado Delfim Neto há 15 dias,

comentando a era do pré-sal: “Você já observou que a era da pedra acabou sem

acabar a pedra? Pode acontecer a mesma coisa com o petróleo: acabar a era do

petróleo sem acabar o petróleo”. Portanto, essa questão não tem sentido se for

apresentada agora para reduzir ou para avançar no projeto do etanol, que tem luz

própria, é um combustível renovável, limpo e economicamente viável.

O Sr. Presidente - Pergunta encaminhada ao Secretário Gilman e ao Deputado Zé

Maia, feita por Roberto Cézar Rodrigues, da WD Agroindustrial Ltda.: “Como

conseguiremos alcançar a 2ª posição de consumo e, consequentemente, a produção

de etanol, se hoje, em Minas Gerais, temos a maior alíquota de ICMS entre os quatro

maiores produtores do Brasil, sem falar da pauta, que aumenta ainda mais o valor do
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ICMS?”.

O Secretário Gilman Viana Rodrigues - A resposta a essa pergunta tem duas

vertentes: a primeira é que alcançará por causa dos investimentos. A velocidade com

que vem crescendo a produção em Minas é um retrato disso. A segunda vertente é

que a presença do ICMS elevado é uma desordenação do processo fiscal do Estado.

Já levei isso ao Secretário de Fazenda, mas a função dele é arrecadar, é diferente da

minha. Há um estudo no governo para equacionar essa situação. A crise

internacional, que faz aniversário de um ano, atrapalhou essa marcha, sem dúvida. A

matriz de investimento do Estado é naturalmente colada à matriz de receitas, mas

efetivamente não há desconhecimento de que 25% do etanol são uma ação

indesejada em termos de arrecadação fiscal.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Zé Maia.

O Deputado Zé Maia - O Secretário Gilman já disse muito bem: em Minas Gerais,

todos somos a favor da tributação do álcool, inclusive o governo. É evidente que há

problemas. Minas Gerais tem especialmente três produtos que geram quase a

totalidade da arrecadação de ICMS do Estado, que são o combustível, a energia e a

comunicação. O componente combustível tem um peso muito forte na arrecadação

do Estado. Mas, respondendo objetivamente ao Roberto, temos de formar um grupo

de trabalho do governo, da Assembleia, do setor produtivo e dos trabalhadores, para

termos uma política, no mínimo, de médio e longo prazos, capaz de fazer uma

transição, a fim de termos um distanciamento entre a alíquota do ICMS do etanol e a

da gasolina. Temos bons exemplos, e cito aqui o do Paraná, em que a alíquota do

etanol é 18% e a da gasolina, 28%. Então precisamos iniciar um processo de

discussão para que o governo possa fazer uma indicação clara para o setor no

Estado de Minas Gerais, mostrando o que pensa para daqui a 1, 2, 5 e 10 anos, a fim

de haver a retomada dos investimentos. A arrecadação do álcool não incide apenas

sobre ele. Sua produção aquece a economia de tal forma que propicia o aumento da

arrecadação de impostos de outros produtos em consequência da produção direta do

etanol. Portanto é preciso discutir o assunto com bastante maturidade e reconhecer

os problemas. Evidentemente, se o governo fizer a redução da alíquota do álcool,

haverá uma diminuição na arrecadação e, logicamente, uma diminuição de
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investimentos na educação, saúde, infraestrutura, etc. Se, de um lado, temos

absoluta necessidade de consumir álcool em Minas Gerais, por sermos fortes

produtores, de outro lado, há a preocupação com o equilíbrio fiscal. A meu ver, desta

discussão, devemos encontrar um caminho para, em médio prazo, equacionar o

problema. Não há solução mágica, como disse o Deputado Weliton Prado, ao falar

que é o autor de um projeto de lei que propõe a redução do etanol - e qualquer um

poderia fazer isso. Não gosto desse tipo de solução mágica, apenas retórica, e a

Constituição impede que projetos dessa natureza tenham autoria de parlamentares.

O Deputado Weliton Prado é meu amigo e defende essa ideia, como todos nós, mas

temos de ser absolutamente honestos e procurar soluções eficazes e aplicáveis. Se

não tivermos esse nível de maturidade, não chegaremos ao objetivo final: produzir e

consumir mais etanol e gerar mais empregos, tributos e arrecadação para Minas

Gerais. Temos de chamar o governo para uma discussão madura em relação ao

tema. A meu ver, devemos consumir mais etanol e, para isso, é preciso haver uma

diferenciação entre sua alíquota e a da gasolina por serem matrizes energéticas

totalmente diferentes. Uma delas é limpa, renovável, e faz bem ao ambiente, o que,

por si só, tem um apelo maior para haver uma tributação diferenciada em relação à

gasolina. É esse o nível da discussão que devemos ter.

O Sr. Presidente - Com a palavra, Sra. Andréia de Fátima da Silva, que fará uma

pergunta ao Secretário Gilman e à Sra. Márcia Azanha.

A Sra. Andréia de Fátima da Silva - Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é

Andréia de Fátima da Silva e sou Diretora da Fetaemg, na região do Sul de Minas.

Minha pergunta para o Secretário Gilman é a seguinte: “O Estado de Minas Gerais,

junto aos Municípios mineiros, está discutindo políticas públicas objetivando a

inserção no mercado de trabalho dos trabalhadores rurais desempregados com a

mecanização do corte de cana?”. E a pergunta para a Profa. Márcia é a seguinte: “Há

pesquisas em nível nacional ou estadual sobre o número de trabalhadores rurais que

ficarão desempregados com a mecanização do corte de cana e o impacto social que

isso causará?”.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Secretário Gilman.

O Secretário Gilman Viana Rodrigues - Muito obrigado pela sua pergunta, Andréia.
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Está sim. E não é só por causa da cana. A capacitação há de ser uma preocupação

permanente de qualquer dirigente, tanto do poder público quanto da iniciativa privada.

Não existe futuro para as pessoas que não se sentirem hoje melhores do que ontem.

E só a capacitação leva a esse caminho. O governo tem um projeto continuado,

independentemente da cana ou da capacitação das pessoas. A Federação das

Indústrias e o Senar, da Federação, prestam um serviço enorme e têm parceria com

a Fetaemg nessa direção. Eu diria que tudo que se faz para qualificar pessoas é

pouco em relação ao desejo que temos de velocidade na qualificação. Daí a

esperança e a expectativa que temos. Mas existe um dado impressionante nessa

história. Qual é a maior demanda de qualificação de adultos hoje? Eles foram jovens

que não tiveram preparação. É preciso, urgentemente, melhorar a escolarização, a

educação dos jovens e adolescentes para que eles se tornem adultos mais

qualificados e com capacidade para variar de emprego. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Profa. Márcia.

A Sra. Márcia Azanha Ferraz Dias de Moraes - Andreia, muito obrigada pela sua

pergunta. As estimativas variam entre 50 e 100 mil trabalhadores. Depende muito das

hipóteses sobre o crescimento da demanda de açúcar, de álcool, da renda da

população, mas fica em torno de 10% do número de trabalhadores desse setor.

É importante salientar que é grande o número de pessoas analfabetas que

trabalham nesse setor. A escolaridade média é relativamente pequena, ainda que

maior que a de outras atividades agrícolas. Isso é muito importante, porque essas

pessoas, além desses programas de qualificação, necessitam de alfabetização.

E, como já foi salientado aqui, uma proporção relevante dessas pessoas vem de

regiões mais pobres e, infelizmente, migram porque não encontram oportunidade de

emprego nas suas regiões de origem. Temos um estudo do nosso grupo no qual

foram feitas 100 entrevistas com migrantes que trabalham na nossa região. A

primeira pergunta verificou a escolaridade. Foi confirmado que aproximadamente

20% não tinham instrução nenhuma, nunca tinham frequentado a escola.

Acompanhamos esses trabalhadores lá e depois fomos visitá-los na sua cidade de

origem, que na nossa amostra era Pedra Branca, no Ceará. Verificamos a

importância da renda desses trabalhadores para essa região de origem. Aqueles
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trabalhadores tinham até uma situação privilegiada em relação aos que não tinham

migrado. Se a casa era de alvenaria, eles tinham trabalho formal, com todos os seus

direitos. Ou seja, a situação desses trabalhadores, na origem, era muito melhor.

Temos um problema sério a ser resolvido. Se houvesse uma forma, mesmo que

difícil, de gerar emprego e renda nas cidades de origem, acredito que os governos

locais estariam trabalhando para isso. Há duas formas de se resolver o problema que

não são excludentes, mas paralelas: geração de emprego local e alfabetização e

requalificação desses trabalhadores. Quanto aos direitos que você mencionou, os

direitos humanos, não sei responder. Não consigo ver claramente qual é essa

relação, mas, se houver hipótese de que o trabalho na cana esteja sendo realizado

de forma correta, de que seja um bom trabalho - claro que não estamos falando de

condições ruins, mas, sim, de se atingir um trabalho decente e bom para a cana-de-

açúcar -, se houver redução dessa oportunidade, haverá prejuízo, e será preciso

arranjar outras colocações para essas pessoas. Acho que respondi.

O Sr. Presidente - Agradecemos a participação da Sra. Márcia. Agora faremos o

último bloco de perguntas. Solicito a atenção dos membros da Mesa, pois deverão

respondê-las logo após o pronunciamento das pessoas que se inscreveram.

Solicito que tome posição ao microfone o Sr. Afonso Aroeira, Presidente do Comitê

da Bacia do Rio Paracatu, que fará pergunta ao Vilson e aos demais membros da

Mesa sobre desemprego por mecanização. Logo após, solicito que tome posição ao

microfone o Sr. José Messias, da Associação Nova Santo Inácio. Também peço que

se posicione o Sr. Paulo Jorge dos Santos, da Raça - Direitos Humanos e

Ambientais, que fará pergunta ao Frei Rodrigo. Com a palavra, o Sr. Afonso Aroeira.

O Sr. Afonso Aroeira - Boa tarde a todos. Inicialmente, parabenizo o Presidente

desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho, por promover este debate democrático e

abrir espaço para o povo participar. Também parabenizo o nobre Deputado Fábio

Avelar, Presidente da Comissão de Meio Ambiente desta Casa, que desenvolveu um

belo trabalho ao aprovar o Código Florestal, que representou grande avanço para

nós, ambientalistas. Parabéns pela forma como o senhor conduziu os trabalhos à

frente da Comissão de Meio Ambiente. Ficamos satisfeitos ao ver as pessoas

envolvidas nesse processo.
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Compartilho com o meu amigo Vilson Luiz, da Fetaemg, a preocupação com a

mecanização das lavouras. No Noroeste de Minas, especialmente em João Pinheiro -

pois as quatro usinas de álcool existentes no Noroeste funcionam em João Pinheiro -,

tínhamos essa mesma preocupação do Vilson relativa a desemprego. Como o etanol

está entrando forte na região, aquela massa de desempregados não vai existir.

Talvez tenhamos a maior caravana na Assembleia, pois está aqui o pessoal do

Noroeste - da WD, da Destilaria Vereda, da Destilaria Rio do Cachimbo e da Bevap,

grande empresa que está se estabelecendo agora. Esse é um setor novo do

agronegócio, e as pessoas que trabalhavam no corte de cana e estavam

desempregadas estão sendo absorvidas em outros setores. Há reclamação dos

empresários das antigas usinas, pois as usinas novas estão absorvendo esses

trabalhadores.

Vilson, travamos esse debate quando, nos Copams - fazemos parte do Copam

Noroeste -, acabamos com a queimada de cana. Quando isso ocorre, o corte manual

de cana torna-se desumano. Você sabe bem disso. Compartilho com você e com

todos os membros da Mesa essa preocupação. Peço que nos acompanhe na luta

pela redução do ICMS, que criará mais empregos, pois esse imposto onera muito o

setor. Peço ao Secretário de Estado, cuja boa vontade conheço, que nos ajude. Vou

dizer da forma como entendo e, se estiver errado, peço-lhes desculpas. Quando vai

para a distribuidora, paga-se 25%; quando vamos à bomba, mais 25%; e, como disse

o Deputado Zé Maia, trata-se de um combustível nobre. Teríamos de acabar com a

queimada para podermos exportar. Mas como exportar álcool se fizemos queimada

de cana? Não se justifica. Portanto, convido vocês a entrar nessa briga para

reduzirmos a alíquota do ICMS. Sei que não é possível neste governo, mas a ideia do

Deputado Weliton Prado é bacana, e, como esta é a Casa dos debates, poderíamos

iniciá-los solicitando a redução do ICMS. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Passo a palavra ao Sr. José Messias, da Associação Nova Santo

Inácio.

O Sr. José Messias - Como fui orientado pela Mesa, dispensarei as formalidades

das saudações.

Companheiros e não companheiros, empresários, todos os que aqui se encontram,
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é muito interessante esse trabalho coordenado pelas autoridades e pelos

parlamentares, que estão nos dando esta oportunidade para que as diversas

representações se socializem e saibamos o que é possível fazer para esse setor tão

importante.

Todas as falas que me antecederam tiveram a sua importância: algumas cobraram

melhoramentos para o setor, outras propuseram alguma coisa, e outras questionaram

o tema. Quero dizer para o setor que tem uma importância fantástica, que é possível

fazer melhor, sim. A exemplo do nosso Município, onde a Usina Coruripe tem feito um

trabalho que acredito ainda não ter sido feito em outro lugar do País por empresa

alguma do setor. Não se dá atenção somente ao crescimento específico do setor

produtivo da cana, mas à agricultura familiar, que represento na condição de Diretor

do Departamento da Agricultura Familiar de Campo Florido e Presidente da

Associação Nova Santo Inácio, que é um dos assentamentos que deu certo não só

em Minas Gerais, mas também no Brasil, e os senhores são testemunhas disso. Mas,

a 3km da nossa divisa, está implantada uma empresa cujo exemplo deve ser seguido

por todas as demais do setor sucroalcooleiro, em todos os aspectos, não só no de se

plantar cana. Isso é possível ser seguido, não só porque o setor tem importância

econômica e política no País, mas também porque trata de uma das plantas mais

antigas, que tem muito valor. Por isso, a importância da atenção e do carinho de cada

um de nós para que, deste debate, surja algo brilhante para todo o futuro da

sociedade, que carece de emprego e renda, ainda que seja pequena. Que a Usina

Coruripe vá em frente. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos a participação do Sr. José Messias e passamos a

palavra ao Sr. Paulo Jorge dos Santos, para encaminhar pergunta ao Frei Rodrigo.

O Sr. Paulo Jorge dos Santos - Eu, como ambientalista, sou supersimpático ao

projeto relativo ao etanol, pois se trata da nossa maior riqueza. É uma matriz

energética de lucro, mas temos de observar a questão do ser humano envolvido

nesse trabalho. Creio que, no caso do etanol, o projeto dará certo no dia em que todo

trabalhador puder ter um carro novo a álcool. É um debate muito interessante, e

parabenizo a Assembleia por sempre apresentar grandes temas. Seria necessário um

seminário para discutir essa questão.
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Notei a preocupação dos que aqui se encontram com a monocultura da cana, com

aquele espaço grande criado para plantação de cana, muitas vezes em detrimento do

alimento. Mas também foi esclarecido que onde não dá cana, dá arroz; onde não dá

arroz, dá café, e assim por diante. Acho que esta Casa Legislativa pode criar um

projeto exigindo que, para cada hectare de cana plantada, tenha-se um percentual

mínimo de plantação de arroz e de feijão em rotação com o cultivo de cana. É uma

questão de compensação. Não há flor o ano inteiro, assim como não há fruta o ano

inteiro. Como ambientalista, a nossa preocupação é com o desmatamento para se

plantar cana.

Falou-se aqui sobre investimento em educação nos Municípios, não só nos ensinos

fundamental e médio, mas também no superior, criando-se a faculdade da cana, para

incentivar este país. Essa é uma riqueza nossa. Somos o número um em plantação

de cana, mas, como disse o Deputado, é preciso consultar a população e inseri-la

nessa questão; caso contrário, correremos o risco, por pura ignorância nossa, de ter

novamente os barões da cana, como no início do Brasil. Podemos ser o povo da

cana, um ajudando o outro, para distribuir a riqueza, porque ela é nossa. Muito

obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos a participação do Sr. Paulo. A última pergunta é da

Sra. Márcia Moraes, da USP, nossa companheira de Mesa, encaminhada ao Frei

Rodrigo: “Quero parabenizá-lo pelo estudo e saber se o senhor sabe informar se a

renda dos empregados da comunidade, depois que mudaram para a atividade da

cana-de-açúcar, aumentou, se o comércio local cresceu e se surgiram ouras

oportunidades no setor de serviços”. Com a palavra, o Frei Rodrigo de Castro

Amedée Peret.

O Frei Rodrigo de Castro Amedée Peret - Antes de responder, é necessário pontuar

um aspecto. O desenvolvimento sempre remete a um modelo de sociedade que

desejamos. E no marco da sociedade em que vivemos, muitas vezes o

desenvolvimento é visto como crescimento, como expansão dos mercados, para

enchê-los de bens e serviços. Essa é uma definição que deve ser levada em

consideração, porque também traz um certo tipo de felicidade. Agora, fazer com que

o crescimento econômico se transforme em desenvolvimento social sustentável, seja
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em termos de direitos humanos, seja em termos ambientais, é o grande desafio à

medida que a natureza vai, cada vez mais, sendo apropriada enquanto “commodity”.

Quando falo em sequestro de carbono e resumo ecologia a esses créditos, limito

mais de um discurso: fauna e flora. E o ciclo da vida pressupõe a existência das

matas, a existência dessas unidades isoladas de árvores que são arrancadas, etc.

Respondendo à Márcia Moraes, deixamos claro no nosso estudo do Movimento

Nacional de Direitos Humanos que, quando falamos em impactos de direitos

humanos, nos referimos a impactos positivos e negativos. Não estamos fazendo um

discurso numa única linha. Existe impacto no ICMS, como foi dito aqui, e impacto no

número de empregos. Temos de entender que, na perspectiva da territorialidade -

perspectiva da nossa pesquisa -, a cana é um tipo de empreendimento que provoca o

deslocamento de atividade produtiva de uma região para outra e de mobilidade

humana. Quando se diz que houve diminuição de desemprego na região, é porque

não há deslocamento de pessoas. Nem todos os que vieram ficaram. É verdade que

houve melhora da renda das pessoas, isso é inegável. Tanto é verdade que, nas

pequenas cidades, se abriram lojas, principalmente de eletrodomésticos. É uma

realidade. Brincávamos dizendo que o “kit” do canavieiro, ao voltar para casa, era:

DVD e uma série de eletrodomésticos - uma forma cultural de mostrar que o trabalho

realizado surtiu efeito. Atribuímos esse tipo de crescimento a um crescimento

temporário porque diz respeito ao “boom”.

Se em 2014 forem recuperados 18 dos 100 empregos, quero saber o que faço com

os outros 82. Essa é a grande pergunta. Não somos contrários e achamos

importantíssima a questão da qualificação. Todo o nosso discurso trata da

necessidade de se encarar a implantação do programa do etanol e da expansão das

monoculturas de cana, que impactam excessivamente uma região, num programa de

desenvolvimento muito mais amplo. Não basta educação se não há mercado para

absorver a mão de obra. Pode haver ICMS maior em determinado Município. A renda

“per capita” do PIB de Araporã é elevadíssima, a maior do Estado, por causa da usina

hidrelétrica. E qual a qualidade de vida em Araporã? A cana também está lá.

Houve avanço em relação ao governo, o Decreto nº 45.041. O índio administrará a

questão - mais da concorrência entre as unidades fabricantes - de delimitar a área de



____________________________________________________________________________
535

abrangência. Pode haver perspectivas muito interessantes em relação ao meio

ambiente. Agora, as usinas - tanto as das unidades industriais como as de plantio -

têm de se preocupar com área de preservação. Gostaria de responder ao Paulo que,

na nossa perspectiva de desenvolvimento... Gostaria de citar aspectos que podem

parecer irrelevantes para uma plateia que tem preocupação com o capital. Não

considero ser humano nem natureza como capital; nenhum dos dois são recursos.

Para mim, natureza é sustentabilidade, em primeiro lugar, da vida. Quem conhece

Limeira do Oeste? Era uma região onde havia dez pequenas comunidades rurais.

Dessas dez, sobrou uma, que, por sinal, é um assentamento de reforma agrária, a

Fazenda Barreiro. Todas as outras, com suas expressões culturais, seus times de

futebol e suas festas de padroeiro, foram eliminadas. É uma forma de

desenvolvimento que provoca grande impacto, diferente. Desde 1980 estudamos todo

o processo, toda a transformação que ocorreu a partir do Prodocer, em função dos

grãos. Mas agora está havendo a segunda etapa da transformação da produção.

Estamos fazendo um discurso simplesmente contrário a essa matriz energética.

Queremos colocá-lo no seu devido lugar. Trata-se da produção de uma “commodity”

numa luta de mercado. Em termos de desenvolvimento, esta Casa - os empresários

defenderão sua perspectiva - e o Executivo precisam de planejar de forma mais

ampla. É necessário que os impactos ambientais sejam vistos na perspectiva

cumulativa, não da mesma atividade, e na capacidade de suporte da região. Por

exemplo, se introduzirmos outro tipo em uma região com hidrelétrica, em que há

expansão da monocultura, haverá substituição? Sim, mas quem a garantirá? Essa é a

nossa perspectiva: discutir o planejamento de forma mais ampla. Gostaria de

agradecer a oportunidade. Desculpem-me ter excedido um pouco, mas, para

qualificar o discurso, é necessário detalhar de forma mais correta.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para responder, o Sr. Vilson Luiz da Silva.

O Sr. Vilson Luiz da Silva - Deputado Fábio Avelar, Presidente desta Comissão,

embora o Sr. Afonso Aroeira, que fez a pergunta, não se encontre mais em Plenário,

acho que estamos engajados em qualquer luta para melhorar a qualidade de vida do

povo. Esse é um compromisso. Seria até estúpido se não estivéssemos engajados

nessa luta. Não sou economista, mas acredito que temos de entender um pouco de
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economia, sim. O que significa a redução do ICMS? O Estado ganha, o povo ganha,

o trabalhador ganha, o produtor ganha. Acho que deve existir essa tônica. O Poder

Legislativo estaria errado se não estivesse defendendo suas ideias. Cada um, em sua

área de atuação, deve defender suas ideias, não somente ideológicas, mas também

as que achamos que são para o bem do povo. Embora o representante da Unica

tenha se retirado, quero dizer que não falei que não está sendo havendo a

qualificação, que a máquina vai tirar todo o mundo, que alguém não vai ser agregado

ali. O próprio Frei Rodrigo falou que uma parte vai ficar desempregada, e vocês

sabem disso. Como a Fetaemg, temos várias bandeiras de luta. Embora o Afonso já

tenha se retirado, ele falou de três empresas, mas não se referiu a uma empresa, do

Noroeste, que nem sequer se senta conosco para negociar, e onde ainda há o

trabalho escravo. Temos de separar o joio do trigo. Não somos contra a produção de

nada, mas tudo tem de ter planejamento. Caso contrário, haverá um desequilíbrio.

O Sr. Presidente - Agradeço a participação do Sr. Vilson Luiz da Silva. Com a

palavra, para suas considerações finais, o Secretário Gilman Viana Rodrigues, que

falará em nome de todos os componentes da Mesa, devido à exiguidade do tempo.

O Secretário Gilman Viana Rodrigues - Minhas considerações finais são de

parabéns a todos pela dedicação fantástica de cada um, que foi muito rica. Méritos

para a Assembleia Legislativa, porque não é a primeira vez que ela faz eventos dessa

qualidade. Ela tem uma competência seguida ao promover esse relacionamento,

essa troca de informações. É o exercício da democracia. Não há democracia onde

todos são iguais. A democracia é justamente a convergência dos desiguais, em que o

conteúdo do argumento é o que prevalece para criar o “status” comum. É nessa

direção que temos de trabalhar. Com a honra de falar em nome da Mesa, quero ter o

direito de agradecer-lhe e ainda cumprimentá-la pela qualificada participação, bem

como o Deputado Fábio Avelar, como Presidente. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Agradeço a participação do Secretário. A Presidência manifesta

seus agradecimentos às autoridades, aos expositores, ao público presente e aos que

acompanham o evento pela TV Assembleia, bem como às entidades parceiras pela

realização deste ciclo de debates, convidando todos para participarem da

continuação do evento, com a apresentação de debates e palestras sobre os temas:
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“O impacto da produção e comercialização do etanol na economia mineira” e “A

cadeia produtiva do etanol, pesquisa, tecnologia e meio ambiente”.

Encerramento

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência encerra a

reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às

14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/10/2009

Presidência dos Deputados Zé Maia e Vanderlei Jangrossi

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

Composição da Mesa - Palavras do Sr. Luiz Custódio Cotta Martins - Palavras do Sr.

Gastão Vilela França Filho - Palavras do Sr. Rodrigo Angelis Álvares - Palavras do

Secretário Sérgio Alair Barroso - Palavras do Secretário Simão Cirineu Dias -

Palavras do Sr. Antônio de Pádua Rodrigues - Palavras do Sr. Vítor Montenegro

Wanderley Júnior - Palavras do Sr. Luciano Luz Badini Martins - 2º Painel:

Composição da Mesa - Palavras do Sr. William Lee Burnquist - Palavras do Sr.

Maurílio Alves Moreira - Palavras do Sr. Marcelo Franco - Esclarecimentos sobre os

debates - Debates.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Zé Maia) - Destina-se esta parte da reunião à

realização do ciclo de debates “O impacto do etanol no desenvolvimento de Minas

Gerais”, cujo objetivo é refletir sobre a importância do etanol na matriz energética

mineira e discutir os impactos da produção de etanol em termos econômicos e

ambientais.

1º Painel

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa para o 1º Painel

os Exmos. Srs. Luiz Custódio Cotta Martins, Presidente do Sindicato da Indústria do

Açúcar e do Álcool de Minas Gerais - Siamig-Sindaçúcar-MG -; Gastão Vilela França

Filho, Vice-Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam -,
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representando o Secretário de Estado Adjunto de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável, Shelley de Souza Carneiro; Sérgio Alair Barroso, Secretário de Estado

de Desenvolvimento Econômico; Simão Cirineu Dias, Secretário de Estado de

Fazenda; Rodrigo Angelis Álvares, Diretor Técnico da Superintendência Regional de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto

Paranaíba; Antônio de Pádua Rodrigues, Diretor Técnico da União da Indústria de

Cana-de-Açúcar - Unica -; Vítor Montenegro Wanderley Júnior, associado do Siamig-

Sindaçúcar-MG e Presidente do Grupo Coruripe; Luciano Luz Badini Martins,

Promotor de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias

de Justiça de Meio Ambiente; e Deputado Vanderlei Jangrossi, Presidente da

Comissão de Política Agropecuária desta Casa.

Os interessados em participar deste ciclo poderão fazê-lo também por meio de

envio de mensagens para o endereço eletrônico debate.etanol@almg.gov.br ou pelo

telefone 0800-709-2564.

Com a palavra, o Sr. Luiz Custódio Cotta Martins, para sua exposição sobre o tema

“O impacto da produção e comercialização do etanol na economia mineira”.

Palavras do Sr. Luiz Custódio Cotta Martins

Boa-tarde. Queremos fazer um agradecimento especial ao Deputado Alberto Pinto

Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa, que abriu esta Casa para esta

importante discussão do nosso setor, na presença do Deputado Zé Maia, dos demais

Deputados aqui presentes, do Deputado Domingos Sávio, além de seu corpo técnico,

tornando possível este evento. Cumprimento todas as autoridades, os demais

palestrantes, nossos associados, colaboradores e parceiros que se deslocaram do

interior para prestigiar este debate e a todos os presentes.

Os senhores estão vendo o conceito da cana energética. Antigamente, fazíamos

apenas açúcar com a cana. Depois da década do Proálcool e da década de 70, foi

possível transformar a cana também em álcool - setor sucroalcooleiro. Agora, com a

introdução da eletricidade e o aproveitamento do bagaço, temos o setor

sucroenergético. Vocês podem ver que um terço do suco vai para fazer açúcar e

etanol. O açúcar gera o melaço, o melaço faz o etanol, o bagaço gerado pela cana

pode cogerar e transformar em energia, e pode-se fazer hidrólise com álcool de
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segunda geração para fabricar o etanol. Agora, com a mecanização, sobrará a palha

da cana para também fazer hidrólise ou energia. A cada safra, cada vez mais, temos

potencial energético de aproveitamento da cana-de-açúcar.

Produção com sustentabilidade. Zoneamento agroecológico do governo federal

lançado em setembro tem como objetivo direcionar o crescimento da produção de

cana. Estabelecemos as áreas antropizadas aptas ao plantio. O lema é o crescimento

sem desmatamento. Para Minas Gerais, há disponibilidade de 11.250.000ha - o 2º

Estado em área disponível. O Estado de Goiás tem área maior que essa, mas Minas

Gerais ficou dentro do zoneamento com a condição disponível. Compromissos

trabalhistas. Com o governo federal e os trabalhadores, fizemos compromisso

trabalhista de boas práticas no campo, amplo compromisso assinado, fruto de

negociação tripartite - empresários, trabalhadores e governo federal -, com a

coordenação do Ministro Luiz Dulci, que é a base para viabilizar o conjunto de ações

privadas e públicas para aperfeiçoar as condições do trabalho da lavoura canavieira.

Hoje, na parte da manhã, isto foi discutido, e, sem dúvida, todos têm conhecimento.

Na vida pública, há bons e maus políticos, há bons e maus padres, há bons e maus

empresários. Foi bom esse levantamento de boas práticas, que terá a certificação

para separar o joio do trigo, os bons dos maus empresários. O que tem acontecido e

o que a imprensa alardeia são os maus empresários que fazem más práticas e, com

isso, denigrem o setor como um todo. Fizemos também protocolo ambiental com

Minas Gerais, tentando acabar com a queima da cana para o ano de 2014 e entrar

com a mecanização. Isso foi muito importante, tendo em vista o problema ambiental

do gás carbônico, o problema da camada de ozônio. O setor está dando grande

contribuição na diminuição da queima da cana até 2014. Fizemos também plano de

treinamento com o Planseq. Estão treinando a mão de obra de mais de 500 pessoas,

sendo um terço da comunidade onde estão instaladas as usinas. Já estamos

negociando o segundo Planseq e entrando com o governo de Minas, que colocará

R$1.500.000,00 em recursos para treinamento a partir do ano que vem, e negociando

com a Petrobras o Prominp.

A produção em Minas Gerais. Este é um quadro com a produção em Minas. Minas

possui 40 empresas em produção, das quais 19 produzem açúcar e etanol, 19
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somente etanol, e 2 apenas açúcar.

Das 40 empresas hoje existentes, 19 foram instaladas a partir de 2003. Como

podem observar, o Triângulo é a principal região produtora do Estado e conta com

usinas em 9 das suas 10 regiões administrativas.

Verifiquem por meio deste quadro o crescimento da produção em Minas Gerais: a

produção de cana e do etanol no Estado cresceu 17% a 22%, respectivamente, ao

ano, nos últimos cinco anos. Isso levou Minas Gerais ao 2º lugar no “ranking” dos

Estados produtores brasileiros de álcool. Em 2002, a produção de cana totalizava

15.000.000t. Nessa safra devemos fechar com 49.000.000t moídas, um acréscimo de

34.000.000t, ou seja, 214% de aumento de 2002 até os dias de hoje. Além disso, a

escala média de produção por usina ultrapassou 780.000t, chegando a 1.370.000t em

2008 e 2009. A maior unidade em 2002 moía 2.200.000t; hoje, a maior tem

capacidade para 4.200.000t.

O setor representa 12% do PIB do agronegócio de Minas Gerais, o que

corresponde a R$10.760.000.000,00. A produção de açúcar e de etanol é a principal

atividade da indústria no agronegócio mineiro. Atualmente, são quase 80 mil

empregos no setor em Minas Gerais. Desde 2002, o setor criou mais de 45 mil

empregos no Estado, e, fazendo uma comparação, o setor do petróleo emprega

pouco mais de 1.800 pessoas em Minas Gerais.

As unidades industriais estão localizadas em 34 Municípios no Estado, abrangendo

uma área de 710.000ha, com 115 Municípios com plantio de cana para a indústria

sucroenergética. Geram a receita de exportação de US$600.000.000,00 - cerca de

10% das exportações totais do agronegócio mineiro. Nesse período todo foram

investidos US$4.000.000.000,00 pelo setor. Cinco novas empresas estão colhendo a

sua primeira safra neste ano e há possibilidade de mais quatro empresas na próxima

safra. Cerca de 10 empresas estão com seus investimentos postergados em virtude

da crise, contudo elas podem voltar a dar continuação a seus projetos se as

condições de mercado - principalmente do etanol - melhorarem.

Grandes investimentos foram feitos na geração de energia elétrica. Hoje o setor

mineiro já possui 700MW de potência instalada, com a venda de 150MW para o

sistema. A projeção para 2015 é alcançar 2.500MW de potência instalada. Dada a
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potencialidade dessa geração, acabamos de assinar junto ao banco alemão KFW o

memorando de entendimento para desenvolver a venda de crédito de carbono a partir

da cogeração de energia através do bagaço. Uma previsão de gerar

US$37.000.000,00 por ano de receita.

Há dois entraves que precisam ser discutidos para que busquemos a melhor

solução para dar continuação aos investimentos em Minas Gerais: o primeiro,

relacionado com o mercado de etanol dentro do Estado; o segundo são questões

relacionadas com o meio ambiente.

A produção de etanol gera seis vezes mais empregos que a produção de petróleo e

está presente em mais de mil Municípios de todo o País. Além disso a substituição de

15% da gasolina hoje consumida geraria 117 mil empregos no País, conforme

exposto detalhadamente pela manhã.

Meio Ambiente. Emite 89% menos CO2 na atmosfera que a gasolina. O etanol tem

um valor não refletido em seu preço de US$0,20 por litro, equivalente a quanto a

sociedade deixa de gastar em outras tecnologias para remover o CO2 da atmosfera.

O Marcos Jank expôs sobre isso pela manhã, demonstrando a importância do etanol

no meio ambiente. A saúde pública é muito importante. Essas são as externalidades

do álcool, as quais devem ser levadas em conta como um todo e não olhar somente

problemas da tributação. Verificar o que pode ser revestido para o Estado e para a

sociedade. Estudo na maior metrópole brasileira mostrou que os gastos com saúde

pública poderiam ser reduzidos em R$190.000.000,00 se toda a frota cativa de ônibus

de São Paulo e todos os veículos rodassem com etanol. Isso reduziria o número de

internações em mais de 12 mil pessoas e o número de mortes em 775. Hoje, na parte

da manhã, pudemos ouvir duas excelentes exposições sobre isso, do Marcos Jank,

Presidente da Unica, e a Profª Márcia Azanha.

O Brasil já consome mais etanol que gasolina. O Presidente da Petrobras

reconheceu tal fato quando disse que hoje o combustível alternativo do Brasil é a

gasolina, e não mais o etanol. O pronunciamento do Presidente da Petrobras foi

realizado num evento em São Paulo, no início deste ano. Ele se comprometeu no

sentido de que, daqui para a frente, as novas refinarias instaladas no Brasil não mais

refinarão gasolina, e o álcool representará apenas 17% dos combustíveis do ciclo
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otto. O preço baixo dos produtos, nos últimos dois anos, fez com que o preço do

etanol permanecesse competitivo na bomba. Isso levou ao aumento considerável da

demanda do etanol no País e em Minas Gerais. O consumo da gasolina permaneceu

constante. Um outro fator que influenciou o crescimento do consumo do etanol foi o

aumento da frota de veículos, o incremento de veículos flex no mercado. Em Minas

Gerais, a frota flex deverá fechar, em 2009, com 950 mil veículos, representando 38%

do total. Tivemos um longo período com preços abaixo do custo de produção. Todos

sabem que nenhuma empresa pode trabalhar durante muito tempo com preço abaixo

do custo de produção, que deve haver sempre uma margem de lucro para a

sobrevivência da empresa. Devido à alta oferta do álcool, o produtor vendeu o etanol

abaixo do custo de produção durante dois anos. É bom lembrar que a metade das

unidades produtoras mineiras produzem apenas etanol. A recuperação atual do preço

é em virtude do excesso de chuvas. Os preços atuais são inferiores aos de períodos

passados. Essa safra é úmida. Como vocês devem saber, tem chovido em todo o

Brasil. Este ano, é esperado que cerca de 48.000.000t de cana ficarão no campo sem

moer. Isso representa a produção da Austrália. A produção do açúcar e do álcool

depende da natureza. O preço baixo do produtor gerou boa competitividade do etanol

na bomba e levou o Estado de Minas Gerais ao 2º lugar no “ranking” do consumo de

etanol no Brasil. Minas Gerais representa 8% no consumo do etanol hidratado

brasileiro. Já o aumento de preço observado nas últimas semanas, principalmente em

função das chuvas, levou a relação do preço da gasolina para patamares acima de

70%, tornando o etanol inviável para o consumidor mineiro. O mercado mineiro de

combustíveis tem um sério problema para o produtor do etanol, que só é competitivo

com a gasolina na bomba se o produtor vendê-lo abaixo do custo de produção, hoje

estimado em R$0,77 o litro. Acima desse valor, os preços do etanol na bomba ficam

inviáveis ao consumidor. Foi exatamente isso o que ocorreu há duas semanas. Com

o etanol sendo vendido acima do custo de produção, a relação de preço com a

gasolina ultrapassou a marca de 70%, inviabilizando o consumo de combustível

renovável dentro do Estado. Nos primeiros oito meses de 2009, o consumo do etanol

representou 41% do consumo de gasolina em Minas. Sem dúvida alguma, é um

crescimento extraordinário, considerando os níveis de 20% observados em 2007,
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principalmente porque a demanda de gasolina no Estado permaneceu constante nos

últimos anos. Contudo, entre os grandes produtores, Minas é o Estado que tem a

relação mais baixa. São Paulo, tem 126%; Goiás, 78%; Paraná, 74%; Mato Grosso

do Sul, 59%; Mato Grosso, 109%; e até o Rio, que não é grande produtor e sim

importador de etanol, possui uma relação superior à de Minas, 55%. Por que esses

Estados apresentam maiores relações de consumo entre o etanol e a gasolina do que

Minas Gerais? Podemos citar dois motivos: o preço da gasolina no nosso Estado é

um dos mais baixos do País. Nos últimos 24 meses, foi mais barata por um período

de tempo maior. Enquanto isso, o preço do etanol ocupou posições intermediárias.

Observem que a nossa relação de preço não se situou entre as 10 primeiras em

momento algum. Diferencial de alíquota de ICMS entre o etanol e a gasolina: outros

Estados adotam diferencial entre as alíquotas que tenham forte impacto sobre a

competitividade dos preços do etanol em relação à gasolina. Minas tem a mesma

alíquota para ambos os produtos, ou seja, 25%; São Paulo, 12% para o etanol e 25%

para a gasolina; Goiás, 20% e 25% respectivamente; Paraná, 18% e 28%

respectivamente; Rio de Janeiro, 24% e 31% respectivamente. Quanto à

preocupação em relação à oferta e à demanda, Minas tornou-se autossuficiente e

produz cerca de 500 milhões de litros a mais que sua demanda interna. Da mesma

forma, Estados vizinhos, como São Paulo, Mato Grosso do Sul e principalmente

Goiás, produzem muito mais que sua demanda interna e vendem boa parte do etanol

no nosso Estado. Além disso os Estados do Centro-Oeste possuem benefícios fiscais

que geram maior competitividade na venda do produto nos Estados do Sudeste,

como Minas Gerais. A arrecadação de ICMS no Estado tem como pilar o setor de

combustível, que representa 20% do total de ICMS arrecadado pelo Estado. O etanol

e a gasolina são tributados em 25%; o “diesel”, em 12%; e o GNV, em 18%. A

arrecadação de ICMS desse setor tem na gasolina sua principal fonte, mas o etanol

tem crescido ultimamente e deverá fechar o ano com mais de R$460.000.000,00 em

geração de ICMS. Temos um cenário hoje em que o Estado produz mais etanol do

que consome. Em contrapartida, produzimos em Minas menos gasolina que o

consumo interno. Isso mesmo, Minas importa gasolina de outros Estados. Nossa

concorrente, a gasolina produzida pela Petrobras não realizou grandes investimentos
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nos últimos anos em Minas Gerais.

Temos notícias das dificuldades do governo mineiro em trazer maiores

investimentos na área de derivados de petróleo. Em contrapartida, o setor

sucroenergético investiu mais de R$4.000.000.000,00 nos últimos anos, gerando

mais de 45 mil empregos no interior do Estado desde 2002. Temos empreendido uma

série de negociações junto à Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. Neste ano,

depois de muita discussão, foram implantados dois instrumentos que simplificaram a

apuração e o pagamento de ICMS pelas usinas de Minas Gerais. Contudo, não

podemos ficar apenas discutindo uma conta simplória, da qual o combustível

arrecada mais ou menos. As externalidades positivas de produção e consumo do

etanol têm que ser consideradas. Os dois últimos anos mostraram o crescimento do

consumo do etanol, não houve alteração no consumo da gasolina no Estado, mesmo

com os preços atrativos do etanol para o consumidor mineiro. Com a continuação do

aumento da frota, pode-se esperar a permanência desse cenário dentro do Estado.

Assim, é preciso que o governo veja a questão do etanol não só pelo lado da

arrecadação, mas também pelo desenvolvimento da renda que sua produção gera no

interior do Estado, além dos benefícios ambientais desse combustível renovável. A

diferenciação tributária entre o etanol e a gasolina não traria somente benefício ao

consumo, mas incentivaria a utilização no Estado de um combustível renovável em

detrimento de um combustível fóssil.

Agora vou falar um pouco do meio ambiente. Vamos dar uma pincelada. Em

relação à parte ambiental, gostaríamos de refletir sobre quatro itens. Primeiro, o

excesso de normas de natureza ambiental sem a discussão efetiva com o setor

produtivo e sem a devida validação da Advocacia-Geral do Estado. Além da

constante criação de novas obrigações, isso gera para o investidor uma imensa

insegurança jurídica, além de elevar os custos. É necessário que seja feita a

verificação da efetiva aplicação das normas para seus destinatários, antes de sua

aplicação. Exemplo: aplicação do zoneamento econômico-ecológico - ZEE - antes de

sua aprovação. Compensação ambiental: cobrança da compensação de empresas

implantadas antes da lei, em 2000. Aqui em Minas há um decreto que instituiu a

compensação ambiental e vai cobrar para trás. Usinas que foram implantadas há 100
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anos terão que pagar a compensação ambiental de todo esse tempo quando for

renovar sua licença ambiental. Em todo o Brasil, as leis entram em vigor daquela data

em diante, não há retroatividade. É isso que temos que reformular e modificar, por

isso estamos na Casa dos Deputados para analisar essa parte. Reformulação da

composição e do funcionamento do Copam. É preciso que haja uma modificação no

Copam. Temos hoje a presença da Polícia Militar Ambiental. Ela é membro do

Sisema e não pode fazer parte do Copam. Isso está na legislação. Quem é membro

do Sisema não pode fazer parte, e ela está lá presente. A presença de consultores

ambientais: é um absurdo que num órgão que delibera sobre o setor consultores

ambientais façam parte desse organismo. Temos que rever esses detalhes. A

policialização da fiscalização ambiental. Incapacidade técnica dos agentes da polícia

para aplicação de penalidades. Acreditamos que a aplicação de multas por esses

agentes levam à desvalorização do corpo técnico da Semad e CGFAI. Incentivo ao

uso do etanol como política ambiental do Estado, como previsto na Deliberação

Normativa nº 133 do protocolo. Firmamos o protocolo com o governo para diminuir as

emissões de gás carbônico, dentro de uma política ambiental que visa a essa

diminuição. O governo também se comprometeu a que suas Secretarias e seus

órgãos incentivassem o uso do etanol. Estamos esperando por isso. Hoje mesmo

encaminhamos pedido ao Vice-Governador para ver se os órgãos do governo estão

obedecendo a essas normas. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Gastão Vilela França Filho, para sua

exposição sobre o tema “O impacto da produção e a comercialização do etanol na

economia mineira”.

Palavras do Sr. Gastão Vilela França Filho

Boa tarde a todos. Agradeço o convite feito pela Assembleia e pelo Sindicato do

Açúcar e do Álcool. Cumprimento o Deputado Zé Maia, Presidente da Mesa e autor

do requerimento que deu origem a este ciclo, nosso legítimo representante do

Triângulo Mineiro e de toda Minas Gerais; o Sr. Luiz Custódio, em cuja pessoa

cumprimento a todos que compõem a Mesa; empresários; autoridades; trabalhadores

rurais; profissionais liberais que estão aqui; senhoras e senhores.
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Justifico a ausência do Secretário, Dr. Shelley, que, por motivo de força maior, não

pôde estar aqui. Dividirei o meu tempo com o Dr. Rodrigo, Diretor Técnico da

Supram. Como não tenho apresentação, estou aqui neste local da mesa. Farei

algumas considerações que têm grande importância no âmbito da Secretaria de Meio

Ambiente. O setor sucroalcooleiro ou sucroenergético sempre teve diálogo e parceria

com o Sistema de Meio Ambiente - Sisema. Aqui sempre prevaleceram a parceria e o

diálogo. Desde que começamos a implantar a descentralização dos Copams, o setor

foi fundamental. Por meio dos seus representantes, de suas entidades, tem uma

cadeira dentro dos Copams. Sempre houve parceria e diálogo. Entre os avanços que

gostaria de ressaltar, quero dizer que o setor foi pioneiro, em 2004, quando assinou

termo de compromisso com o IEF sobre o recuo e a recuperação das áreas de

preservação permanentes - APPs -, no qual houve metas, compromissos e

resultados. Isso, em 2004, foi fundamental e pioneiro. Nessa época já trabalhávamos

na questão das APPs, respeitando o ciclo da cana. Os novos plantios já respeitavam

os limites das APPs. Isso foi pioneiro, é um avanço e mostra a responsabilidade do

setor. Também gostaria de dizer que a maioria dos plantios do setor foi feita em

pastagens degradadas, onde havia erosões. Os métodos modernos de plantio

sustentável, como terraceamento, curvas de nível, possibilitaram a recuperação dos

solos e a recarga hídrica. Houve, então, a recuperação das APPs. Nunca se

plantaram tantas mudas, principalmente no Estado de Minas, nesse setor. Nunca se

produziram tantas mudas nativas. Isso é um ponto importante e fundamental para a

área. No que diz respeito à parte industrial, todas as unidades industriais são

licenciadas. A parte agrícola também está sendo regularizada, como as outorgas de

água. A matriz energética dela - como foi falado - é limpa, sustentável e renovável.

Um destaque - como também foi falado, mas preciso falar novamente - é a parceria, e

o Luiz Custódio se lembra muito bem disso, assim como o Vilson, da Fetaemg. Estão

todos aqui presentes, inclusive os fornecedores. Foi mais de um ano de conversa, de

diálogos para criarmos o protocolo, a assinatura, que virou DN 133, muito bem

exposta aqui pelo Presidente na eliminação da queima da cana-de-açúcar até 2014.

A principal característica desse setor, do ponto de vista ambiental, na Agenda Marrom

da Feam, é que todos os resíduos produzidos são consumidos na própria atividade,
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como a vinhaça na fertilização, a torta de filtro na adubação e o bagaço na cogeração

da energia elétrica.

Ressalto também a parceria com a Assembleia Legislativa, amplamente discutida

com a sociedade: a nova lei florestal mineira, a Lei nº 18.075. Um principal avanço

que ela teve, entre vários, foi a normatização da ocupação das áreas de APP e a

definição e a conceituação das microbacias. Quanto às questões ambientais, o que

Minas podia fazer, principalmente na questão florestal, foi feito dentro das suas

competências. A maioria das questões ambientais na área florestal está na esfera

federal, e não na estadual. Por isso há conflitos de competência. Ressaltamos

também a aprovação do Bolsa Verde em parceria com a Assembleia Legislativa. Foi

um avanço. É o pagamento da prestação de serviços ambientais. Isto, sim, é

importante refletir neste ciclo: a prestação de serviços ambientais. Precisamos

realmente avançar nisso. Apesar de vários segmentos não concordarem, Minas tem

modelo, ferramenta técnica importante para determinar a locação das atividades, a

vulnerabilidade natural, a vulnerabilidade de recursos hídricos. O que Minas fez no

seu Estado, trabalhando, foi utilizando ferramentas no Zoneamento Ecológico

Econômico, os indicadores ambientais. Então deixo bem claro que são ferramentas, e

o mundo está avançando. Precisamos realmente caminhar com esses avanços

tecnológicos. É preciso saber onde utilizar ferramenta técnica e onde se trabalhar

com o instrumento do Zoneamento Ecológico Econômico. Precisamos avançar nele?

Sim. Ele contempla as questões social e econômica, mas Minas avançou. Hoje

qualquer empresário, qualquer produtor pega o Zoneamento Ecológico Econômico e

sabe onde pode fazer seu empreendimento, o que é avanço. Precisamos melhorar?

Tenho certeza de que sim. Para finalizar, agradeço mais uma vez. Passo a palavra ao

Rodrigo, Diretor Técnico da Superintendência do Meio Ambiente. O maior avanço foi

no Triângulo Mineiro e no Alto Paranaíba. Há ainda a nova fronteira do Noroeste

como todo o Estado. Precisamos avançar com responsabilidade e diálogo. Muito

obrigado.

Palavras do Sr. Rodrigo Angelis Álvares

Inicialmente, agradeço à Mesa, ao Plenário e à Supram pela presença neste

debate, já que a expansão do setor ocorreu na nossa regional de competência.



____________________________________________________________________________
548

Agradeço este convite para esclarecer melhor qual é o trabalho da Supram no

licenciamento dos novos empreendimentos e na revalidação dos existentes. Como já

foi dito, a área de expansão é a do Triângulo Mineiro. Nesse mapa está representada

a nossa regional e qual é a competência da Supram Triângulo Mineiro e Alto

Paranaíba. Nesses Municípios, mostrarei as unidades instaladas antes de 2002, as

instaladas após essa data e as unidades em projeto e em instalação. Esses projetos

estão protocolados no órgão ambiental. Essa é a figura do setor no Triângulo Mineiro

e Alto Paranaíba. Diante disso, quais são as ferramentas e os mecanismos que a

Supram, com a Secretaria de Meio Ambiente, utiliza para analisar esses projetos?

Licenciamento ambiental é o procedimento administrativo no qual o órgão ambiental

licencia a localização, instalação, ampliação e operação dos empreendimentos. O

objetivo do licenciamento é buscar a preservação e a restauração dos recursos

ambientais com vistas às melhorias e à manutenção do equilíbrio ecológico propício à

vida. Órgãos competentes. O licenciamento ambiental em Minas Gerais é exercido

pelo Copam, por intermédio das Unidades Regionais Colegiadas - URCs. A Supram

subsidia a decisão do Copam por meio de pareceres técnicos, jurídicos e únicos. O

ato de regularização ambiental do setor dá-se de duas maneiras: da unidade

industrial, com fabricação do açúcar, destilação do álcool e cogeração de energia; do

setor agrícola, com o plantio de cana. No Estado de Minas Gerais, isso é separado.

Durante a análise ambiental de um projeto, o que é observado? Meio físico, biótico

e socioeconômico, além das legislações aplicáveis. Segundo palestras anteriores, a

questão socioeconômica é abrangida pela Supram nos novos empreendimentos,

principalmente quanto a esses empreendimentos virem a se instalar em Municípios

considerados pequenos. Há uma preocupação hoje de essa unidade vir para esses

Municípios e causar algum problema na infraestrutura urbana, que geralmente é

precária. Tudo isso é incluído na análise ambiental dos empreendimentos. Principais

aspectos ambientais a serem observados numa unidade industrial. Isso aqui serve

apenas para exemplificar. Há outros fatores, mas esses são os considerados

principais. No caso, as emissões atmosféricas, os efluentes líquidos - vinhaça e

águas residuais -, os resíduos sólidos, os recursos hídricos e a questão

socioambiental, ou seja, o impacto nas comunidades locais.
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Falarei sobre os principais aspectos no setor agrícola, como o tipo de colheita,

principalmente nos novos empreendimentos. A maioria já dá preferência à colheita

mecanizada. Não existe, nesses novos empreendimentos, o desemprego, que já

ocorre de maneira diferenciada dos antigos empreendimentos. Outro aspecto é a

questão de flora, os desmatamentos, a conectividade de fragmentos e de APPs,

assim como os recursos hídricos. Será necessária irrigação de salvamento ou não?

Quanto às APPs, será preciso verificar os plantios irregulares, os recuos e a

recuperação. Há também a questão da reserva legal e suas averbações. O resultado

dessa análise dá-se por meio de medidas de controle ambiental, as chamadas

medidas mitigadoras, como compensações financeiras e ambientais, programas de

educação ambiental e programas socioambientais. Buscamos parcerias entre as

empresas e os Municípios. Cobramos ações das empresas junto aos Municípios

abrangidos. São feitos monitoramentos de fauna e de recursos hídricos,

principalmente quanto à aplicação dos resíduos, já que foi falado que todos os

resíduos são aproveitados no próprio setor. Então há uma preocupação em se

monitorar isso, assim como os programas de conservação de flora. Obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente (Deputado Vanderlei Jangrossi) - Agradeço ao Rodrigo Angelis o

pronunciamento. Com a palavra, o Secretário Sérgio Alair Barroso, para sua

exposição sobre o tema “O impacto da produção e da comercialização do etanol na

economia mineira”.

Palavras do Secretário Sérgio Alair Barroso

Boa tarde a todos. Cumprimento o Deputado Zé Maia e todos os outros Deputados

e agradeço o convite para estar neste debate, que considero da maior relevância;

cumprimento nosso Secretário de Fazenda e colega de governo Simão Cirineu e os

demais componentes da Mesa; meu guia energético Dr. João Camilo Pena, aqui

presente; todas as autoridades aqui presentes, as senhoras e os senhores. Para mim,

é duplo prazer estar aqui. Primeiro, estar na Assembleia é dever, obrigação e também

prazer; segundo, porque debaterei sobre tema que considero da mais alta relevância

e importância para o Estado. Um tema de que particularmente gosto muito. Para

aqueles que ainda não me conhecem, sou egresso do setor privado, no qual fiquei



____________________________________________________________________________
550

por 39 anos. Um dos temas, uma das atividades nas quais eu tinha responsabilidade

era exatamente no setor sucroalcooleiro. Trata-se de área de que gosto. Tenho não

apenas carinho especial pelo setor, mas também convicção absoluta de que é um

dos setores do presente e do futuro do País. Não é à toa que um ex-Presidente dos

Estados Unidos da América veio duas vezes ao Brasil, no período de dois anos,

simplesmente e quase somente para falar do etanol. Também não é à toa que o

Presidente atual dos Estados Unidos, nos seus dois primeiros pronunciamentos

públicos, falou exatamente do etanol. No caso, temos matriz energética da mais alta

relevância para o País e, em particular, para nós, em Minas Gerais.

Estive também pensando por que razão um negócio, em período tão curto, de seis

a sete anos, mais do que triplica de tamanho. Será que o produto é muito bom? Será

que o empresário é muito bom? Será que o governo é muito bom? Não, é o somatório

de tudo. Quero aproveitar, como sou do governo hoje, para lembrar um pouco

algumas ideias e alguns trabalhos que esta administração, o governo Aécio Neves,

fez favoravelmente e em prol do setor sucroalcooleiro do Estado. Fiz algumas

anotações por alto, pois mudei um pouco minha apresentação, senão ela ficaria

dentro dos mesmos números que foram muito competentemente apresentados pelos

colegas anteriores neste debate. O plano do governo Aécio Neves, desde seu início,

trouxe enorme contribuição no trabalho de adaptabilidade da produção de cana-de-

açúcar no Estado.

Aquele que volta no mapeamento, no zoneamento agrícola de 8, 10, 15 anos atrás,

certamente a maioria das senhoras e dos senhores presentes aqui e que conhecem o

Norte e o Sul do Triângulo, que visitavam as regiões de Tapagipe, por exemplo, verão

que nós, da área de grãos, por uma incompetência do empresariado durante anos e

anos, não conseguimos estabelecer e estabilizar adequadamente a produção de

grãos na região. A pecuária, sozinha, era o carro-chefe, na tentativa de manter o

homem no campo por meio de um mínimo necessário.

Quem viajava pelas regiões de Capinópolis, no Norte do Triângulo, em Santa

Vitória, e, no Sul, em Tapagipe e em Frutal, só conseguia ver pecuária. É uma área

de extrema importância para o Estado, mas insuficiente para o que precisa. Hoje,

seis, sete anos depois, as pessoas que visitam a região veem pecuária, cana e outros
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grãos.

Não é à toa também que os paulistas vieram investir em Minas Gerais, como eu,

que trabalhava e tinha uma empresa em São Paulo. Os nossos queridos alagoanos

também vieram investir em Minas Gerais, assim como os estrangeiros. O que tinha

Minas Gerais? Na época, eu era um empresário em São Paulo e fazia um bom

negócio na área da cana-de-açúcar, mas resolvi investir em Minas Gerais porque

Minas Gerais, isto é, a administração Aécio Neves conseguiu, ao longo de um

período, por meio de um trabalho conjunto entre o governo, a iniciativa privada e o

agricultor - fala-se pouco do agricultor, mas é ele que, de fato, está no campo

plantando e colhendo a safra ou, muitas vezes, não a colhendo, por causa do

excesso de chuvas, das intempéries e de todos os problemas advindos de uma

política governamental do setor agropecuário, que é totalmente desastrosa em termos

de políticas federais -, trabalhar para evitar uma concorrência totalmente predatória

para o setor, não deixando que isso ocorresse como aconteceu com outros ciclos no

Brasil, como foi o caso do ciclo da soja, por todos conhecido. Isso evitou,

regionalmente, um desequilíbrio social, reteve o homem no campo e, por meio do

setor sucroalcooleiro, trouxe nova esperança, renda, emprego, trabalho e resultados,

ajudando a evitar imigração desnecessária de outras áreas do País para a nossa

região, principalmente das regiões de plantação de cana. Com isso, evitou-se a vinda

de um contingente, de um excesso de pessoas que, durante um período de seis, oito,

nove meses, não tinham atividades e por isso invadiam as cidades de forma

inadequada.

O Estado ofereceu, concedeu e deu a chance da contrapartida para o setor

investidor, que hoje, somente na região central do Triângulo, com a ajuda do Estado,

construiu mais de 400km de estradas asfaltadas para atender à demanda do setor

sucroalcooleiro. Um Estado que trabalhou fortemente no zoneamento ecológico e

econômico, de forma absolutamente profissional, junto ao setor sucroalcooleiro, em

prol desse comprometimento que foi citado anteriormente pelo nosso colega

Presidente do Sindicato, Luiz Custódio, sobre a questão da queima da cana até o ano

de 2014.

O meu objetivo é reunir todos esses pontos para dizer que o sucesso do setor
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sucroalcooleiro no Estado de Minas Gerais é trabalho de diversas mãos.

O Estado e a iniciativa privada fizeram a sua parte. Quantas vezes, nos meus

últimos oito meses de governo, os Deputados da região foram lá embasados no

compromisso de que o Estado participasse mais ativamente para ajudar, trazer

benefícios para a região e consequentemente trazer um bem a toda a sociedade

local? Há várias mãos trabalhando, há representantes desta Casa preocupados com

o setor sucroalcooleiro, querendo ajudá-lo a dar um novo grande salto - que ele

precisará dar agora e no futuro -, visando a consolidá-lo, mais uma vez, em Minas

Gerais. Hoje, como governo de Estado, temos trabalhado fortemente junto a setores

ligados ao setor sucroalcooleiro, tendo em vista principalmente uma solução para a

questão do polo alcoolquímico da região de Santa Vitória. Buscamos entender por

que algumas empresas, alguns empresários fincaram uma bandeira em uma região e

não construíram sua usina. Foi por causa da crise ou eles fizeram aquilo para plantar

uma bandeira para depois revendê-la, a fim de ganhar em cima disso? Não sei. O

mais importante é ajudá-los a saber e a entender a razão pela qual a maioria dos

empresários têm construído as usinas mesmo nessa crise, sabendo que o setor não

aguenta o açúcar a R$0,08, R$0,10, R$0,12, R$0,15 por libra-peso, sabendo que o

setor não aguenta o álcool a R$1,00, porque mata não só a indústria do agronegócio,

mas principalmente o agricultor.

O Estado vem trabalhado nas suas diversas formas, matrizes, principalmente nas

suas diversas áreas de atuação para ajudar essa indústria a dar o seu primeiro

grande salto, eu diria, em 2003-2009. Agora está buscando o novo grande salto.

Temos um acordo com o Sindicato por meio da pessoa do Luiz Custódio, que nos

visita sempre na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Qual é o mote que leva

esse setor a precisar de mais um apoio do governo para dar um novo grande salto?

Ele acabou de me dizer que, na próxima semana, esse trabalho estará pronto. Aí,

sim, buscaremos, principalmente junto à área da agricultura, a melhor solução para o

Estado e a iniciativa privada - obviamente, dentro da iniciativa privada, a agricultura, o

comércio e a indústria.

Tenho uma apresentação aqui, Deputado Zé Maia, que deixarei para os anais da

Assembleia. Vou abster-me de fazer uso dela, porque é muito mais uma maneira
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repetitiva de apresentar os números que já foram muito bem apresentados. O mais

importante disso tudo é que precisamos buscar um novo momento para o setor

sucroalcooleiro de Minas Gerais, que só será construído por meio de apoios, de

crítica construtiva e principalmente de um trabalho de diversas mãos. Temos alguns

planos, sim. Por exemplo, mencionei aqui o Dr. João Camilo Penna, que é meu

colega do Conselho de Administração da Cemig. Estamos trabalhando fortemente

com a Cemig para que ela tenha uma participação mais efetiva na energia chamada

biomassa. A biomassa hoje já não é um subproduto da indústria sucroalcooleira, mas

um produto, o que quer dizer que tem fundamental importância para os resultados,

para o engrandecimento e principalmente para a produtividade e consequente

sobrevivência do setor.

É importante para nós, governo e Cemig, que ela participe ativamente, não somente

comprando a energia das indústrias, mas até com participação acionária na área

energética.

Se congregarmos todas as 40 empresas e as usinas que serão construídas,

podemos construir dentro da matriz energética biomassa em Minas Gerais uma outra

Itaipu, sem causar nenhum problema nem dano ao meio ambiente. Então,

trabalharemos fortemente com a Cemig para que ela seja indutora, junto ao setor

privado, dessa nova matriz energética de fundamental importância para o nosso

Estado. Sabemos que hoje Minas Gerais não tem mais como construir grandes

usinas hidrelétricas. Teremos que nos ater à construção das PCHs. O apoio forte

dentro do Estado na construção, em se confirmando as pesquisas que estão sendo

feitas em Minas Gerais sobre a matriz energética dos ventos, eólica. A biomassa que

vem do setor sucroalcooleiro pode construir para nós, ao longo de um período de

tempo não muito distante, uma nova Itaipu.

Trabalharemos também, em termos de governo, junto ao BDMG. Sei que há uma

série de questões de formas de garantias e empréstimos. Já há um grande progresso

junto ao BDMG em termos de substituição de garantia e de trabalho para dar um

pouco mais de fôlego para a indústria sucroalcooleira, para que ela redistribua as

suas garantias para outros tipos de empréstimos. Claro que nem por isso o BDMG

pode abrir mão de todas as garantias, que fazem parte e são inerentes ao banco. Isso
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é um compromisso e uma obrigação que temos não só com o nosso maior acionista,

o governo, mas principalmente com o Banco Central.

Então, são essas as medidas, e este momento, Deputado Zé Maia, é fundamental.

A Assembleia Legislativa e os Deputados têm nos dado a oportunidade para que este

debate venha à Casa do povo e para que possamos, de forma concreta e efetiva,

trabalhar entre os três Poderes e junto à iniciativa privada. E para que possamos não

só ter o setor sucroalcooleiro na região do Triângulo, mas também subir para a região

Noroeste de Minas, que, no meu conceito pessoal, será o novo grande eldorado do

Estado. Hoje o Brasil não tem 3.000.000ha, 4.000.000ha, que não causam nenhum

mal ao meio ambiente, como os tem Noroeste de Minas Gerais, com índice

pluviométrico, tempo, temperatura e altitude ideais para se plantarem safras de verão

e safras perenes, como o caso da cana-de-açúcar. Temos uma terra fácil de ser

corrigida e trabalhada, e principalmente, agora sim, com condições logísticas de

escoamento adequadas para os mercados consumidores.

Com esse somatório de fatores, independentemente dos números que alguém

tenha aqui, é a que temos que trabalhar. Definitivamente, um não tem que atacar nem

outro defender, e ninguém tentar “jogar mico” para as costas do outro. É um conjunto

de atitudes, de pessoas e de responsabilidades. Nesse sistema, poderemos fazer

com que o nosso setor sucroalcooleiro seja definitivamente um orgulho para todos

nós.

O açúcar é importante, 100% do mundo o consome, 214, 216 países, e o Brasil é o

único país que consegue produzir o açúcar mais adequado e barato do mundo e em

grande escala.

Todo o mundo conhece o caso da Índia. Lá, se as monções são boas, eles têm uma

grande safra de açúcar; se são ruins, eles têm que importar açúcar. Não há garantia

de que terão uma produção adequada ano a ano. O Brasil não tem o problema de

monções e produz o açúcar.

Como já se disse aqui sobre a questão ambiental, todos sabemos que a matriz

energética do álcool, principalmente nas regiões metropolitanas, está causando

gastos na saúde. Só na cidade de São Paulo, os números registram um gasto de

US$200.000.000,00, 770 mortes e 12 mil a 15 mil internações. Isso é fato. Quem não
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quiser acreditar nesses números está equivocado, pois é um dado real. Então, por

que não buscar políticas públicas e ajudar o governo federal, as políticas

governamentais a proteger o meio ambiente também nas grandes cidades? Afinal,

não adianta ficar discutindo somente o meio ambiente no campo, temos de discutir o

meio ambiente nas grandes cidades, a questão da poluição e do lixo. Portanto, o

setor sucroalcooleiro está dando grande exemplo.

Sempre aprendi que americano não dá nada a ninguém. E o Presidente da

República americano veio ao Brasil por duas vezes, em menos de dois anos, para

tratar do tema específico do etanol, por isso temos de realmente acreditar que esse

produto deve ser bom mesmo, principalmente o etanol brasileiro, que é feito de cana-

de-açúcar, é o mais barato e o mais competente, junto com a indústria brasileira.

Sr. Presidente, Deputado Zé Maia, e demais presentes, esse é o trabalho que

temos de fazer. A Secretaria de Meio Ambiente e, certamente, as outras Secretarias

aqui representadas, aliás pelo Secretário Simão, estão 100% à disposição de todo

setor para termos um debate aberto, sólido, sincero, para que, no final do dia, todos

nós tenhamos na cabeça o compromisso de fazer com que esse setor se perpetue no

Estado de Minas Gerais de forma positiva e importante, trazendo trabalho, emprego e

fixação do homem no campo, com salários e condições adequados. Além disso, que

eles se orgulhem de seus filhos poderem estudar na escola. Esse é o trabalho que

nós, enquanto iniciativa privada, temos de fazer, e vamos fazer. Estamos 100% à

disposição do setor para a hora que ele achar que está pronto para essa discussão.

Não tenho nenhuma restrição quanto a ir ao Governador ou a vir à Assembleia para

pedir que ações sejam feitas; no entanto, quero sentir que o Estado compreenda

claramente quais são as demandas que existem. Dizer a mim que o Estado de São

Paulo faz isto, que o Estado de Goiás faz aquilo e que Minas Gerais não faz não é o

suficiente. Também é importante, mas não é só isso que é suficiente. Obrigado a

todos.

O Sr. Presidente (Deputado Zé Maia) - Com a palavra, o Secretário Simão Cirineu

Dias.

Palavras do Secretário Simão Cirineu Dias

Boa-tarde. Sr. Presidente, Deputado Zé Maia, é um prazer estar aqui com V. Exa.
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participando deste debate. Na pessoa do Secretário Sérgio Barroso, apresento meus

cumprimentos aos demais colegas de governo. Sr. Luiz Custódio Cotta Martins,

Presidente do Sindaçúcar-MG, por cujo intermédio cumprimento todas as outras

pessoas vinculadas ao setor.

Senhoras e senhores, o Secretário de Fazenda não pode vir aqui para falar de

açúcar e álcool, mas sim para mostrar números do Estado. Açúcar e álcool ficam para

a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da qual a Secretaria de Fazenda é

parceira. As nossas discussões tributárias com o setor têm sido muito frequentes e

longas. Como diz Luiz Custódio, ao longo de todo este tempo estamos abertos ao

setor e temos trabalhado em conjunto durante muito tempo em busca de melhores

soluções. No entanto, começarei apresentando números do Estado e, depois,

falaremos um pouco mais sobre o açúcar e o álcool.

Quero a permissão de vocês, pois não poderia deixar passar a oportunidade de tê-

los como ouvinte, para apresentar os números com os quais nos debatemos no dia a

dia, na fartura e na falta. Vamos falar um pouco sobre o que ocorria antes da crise

financeira mundial, da crise que se transformou e foi para a produção. Verificamos

que o crescimento da economia mineira estava acima do crescimento nacional. Ao

longo desse tempo, também tínhamos a venda do comércio varejista mineiro

crescendo um pouco acima da média nacional, como também o crescimento do PIB

mineiro estava acima do nacional. Como demonstrado nessa transparência,

verificamos que, em 2003, o Brasil cresceu 1,1% e Minas, 1,39%; em 2004, o Brasil,

5,70%, e Minas, 5,85%; em 2005, o Brasil, 3,20%, e Minas, 3,96%; em 2006, o Brasil,

4%, e Minas, 3,91%; em 2007, o Brasil 5,70%, e Minas 5,83%; em 2008, o Brasil

5,08%, e Minas, 5,80%. Então, ao longo desse tempo, a arrecadação tributária de

Minas cresceu. As taxas cresceram 228%; o ICMS, 139%; o IPVA, 155%; o ITCD,

547%. Não fiquemos alegres com isso, apenas o governo poderá ficar, porque,

quando o ITCD cresce, quer dizer que muita gente está morrendo e está havendo

transferência de herança. Acredito que a população envelheceu mais e, assim, houve

maior número de mortes. Aliás, o governo não fica contente com isso, quem fica é a

arrecadação. Olhando-a apenas como arrecadação, o ITCD cresceu mais. O

crescimento do PIB nominal nacional cresceu 95%, ou seja, a inflação mais o
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crescimento real foi de 95%, e isso quer dizer Minas com um crescimento acima do

crescimento do Brasil. O controle de arrecadação de Minas, a sua política tributária e

o seu controle fiscal permitiram que a arrecadação crescesse mais que a arrecadação

nacional. Em virtude disso, o Estado conseguiu trazer muito mais benefícios para a

sua população.

Como verificamos, o orçamento, que era deficitário em 2003, foi superavitário em

2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. Esse “superavit”, em 2008, foi maior em virtude dos

fundos de pensão, que não podem ser gastos - aliás, serão gastos no futuro com os

funcionários, quando se aposentarem. Mas houve um crescimento aí. Na verdade,

esse “superavit” é apenas de 39 milhões. O governo não foi criado para dar

“superavit” orçamentário, mas sim para dar equilíbrio orçamentário. O “superavit” é a

receita não gasta. O governo não foi criado para arrecadar e não gastar, a não ser

que ele tenha dívidas para serem pagas, mas essas dívidas estão no orçamento.

Então, quando se tem equilíbrio e já se pagou a dívida, tem de se colocar o recurso

na despesa, no benefício à população.

Temos aqui a evolução dos investimentos. Por este quadro, verificamos que saímos

de investimento de R$601.000.000,00 para R$3.726.000.000,00 em 2008, não

incluindo os investimentos das empresas estatais mineiras. Aquele investimento que

enviamos para a Assembleia inclui os dois investimentos, sendo R$4.500.000.000,00

de proposta do governo e R$4.500.000.000,00 das estatais, totalizando

R$9.000.000.000,00. A proposta orçamentária deste ano estabelecia

R$11.000.000.000,00 em investimentos. Verificamos que, graças ao trabalho e à boa

receita tributária, conseguimos que os investimentos crescessem em 520% de 2003 a

2008.

Veio a crise financeira e suas consequências. De janeiro a setembro de 2007 no

mesmo período de 2008, houve crescimento de 8% em Minas, enquanto o Brasil

crescia a 5,9%. De outubro a dezembro de 2007 ao mesmo período de 2008, houve

queda de 1,5%, enquanto o Brasil crescia a 1%. Ou seja, o efeito da crise para quem

estava crescendo mais do que o Brasil foi muito forte. Alguns setores foram mais

afetados aqui do que em outras partes do País. De 2007 para 2008, ainda aparece

crescimento de 5,8%, porque a queda só ocorreu em três meses de 2008. Esse
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crescimento foi maior do que o do Brasil, que foi de 4,7%. Quanto ao crescimento do

valor adicionado segundo setores de atividade econômica, de janeiro a junho de 2008

a janeiro a junho de 2009 - os dados estão defasados porque a publicação ocorreu

tardiamente -, Minas teve queda de 3,9%, e o Brasil, de 1,2%. O setor que mais

sofreu queda foi o industrial, 16,4%. O agropecuário cresceu 1,9%, e o de serviços

cresceu 2,1%. No Brasil, o agropecuário perdeu 3%, e o industrial 8,6%, mas o de

serviços, assim como ocorreu em Minas, cresceu 2,1%.

Produção física, indústria geral. Saímos de posição muito boa em agosto de 2008,

que foi caindo até agosto de 2009. O Brasil estava acima, mas Minas Gerais, que

detinha posição superior, caiu muito mais. Quanto ao índice do volume de vendas no

comércio varejista, Brasil e Minas estão aproximadamente no mesmo patamar. Minas

está apenas um pouquinho abaixo.

Produção física industrial, Brasil. Indicadores conjunturais da indústria, resultados

regionais. Taxa de variação. Apresentarei para vocês vários Estados brasileiros. O

Amazonas perde no primeiro trimestre de 2009, em relação ao primeiro trimestre de

2008, 19,4. Minas é quem mais perde: 24,2. O Brasil perde 14,6. Segundo trimestre

de 2009, em relação ao segundo trimestre de 2008. Minas perde 18,7, o Brasil perde

12,3. Primeiro semestre de 2009, em relação ao primeiro semestre de 2008. Minas

perde 21,2, o Brasil perde 13,4. De agosto de 2007 a agosto de 2008, a perda geral é

de 15,7 em Minas, e só quem perde mais que Minas é o Espírito Santo, que perde

20,8% na atividade industrial. O Brasil perde 8,9.

Análise da receita de ICMS. Verificamos que a receita de ICMS em outubro do ano

passado foi de R$2.023.000.000,00 no mês. Em novembro, R$1.970.000.000,00; em

dezembro, R$1.805.000.000,00; em janeiro, R$1.723.000.000,00; em fevereiro,

R$1.624.000.000,00; em março, R$1.604.000.000,00; em abril, R$1.719.000.000,00;

em maio, R$1.722.000.000,00; em junho, R$1.780.000.000,00; em julho,

R$1.789.000.000,00; em agosto, R$1.889.000.000,00; em setembro,

R$1.953.000.000,00. Ou seja, estamos nos aproximando da receita do ano passado.

Em setembro do ano passado, a receita arrecadou R$2.032.000.000,00. Em

setembro deste ano, arrecadamos R$1.953.000.000,00. Em outubro do ano passado,

arrecadamos R$2.023.000.000,00, como aqui está. Em outubro deste ano, se papai
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do céu ajudar, talvez cheguemos a esse número. Ainda não temos certeza porque o

pagamento de alguns impostos se dá no sábado, talvez caia só no mês seguinte.

Agora devemos estar chegando ao que tínhamos em outubro de 2008. Ou seja,

passou o ano de 2009, e estamos entrando em 2010 como se estivéssemos saindo

de 2008. Nesse período, se tivéssemos arrecadado os R$2.023.000.000,00 de

outubro do ano passado em cada mês, teríamos ganho arrecadação adicional de

R$2.678.000.000,00. Este é o resultado da crise. Perdemos R$2.700.000.000,00 se

essa receita se equilibrar a partir de outubro deste ano. Este é o hiato do que não

aconteceu. Observando a arrecadação em relação ao que prevíamos para o

Orçamento público de Minas Gerais, verificamos, na primeira coluna, que tínhamos

pretensão, dentro do Orçamento aprovado por esta Assembleia, de

R$23.641.000.000,00 de arrecadação para este ano. Até agora, em relação ao

efetivamente ocorrido, perdemos R$1.675.000.000,00. Essa é a comparação com o

Orçamento. Podemos perder mais até dezembro, porque o Orçamento, nos três

últimos meses, tem previsão de R$2.026.000.000,00, R$2.065.000.000,00 e

R$2.070.000.000,00. Se não alcançarmos essa arrecadação em outubro, novembro e

dezembro, essa perda será maior. Se alcançarmos, ficaremos nessa perda existente

de R$1.676.000.000,00. Em relação ao ICMS arrecadado no ano passado, já

perdemos R$775.000.000,00, ou seja, a receita de ICMS este ano é de

R$775.000.000,00 a menos que a do ano anterior, até setembro. Se equilibramos

também com o que ocorreu no ano passado, essa perda será menor em termos,

porque em outubro foi de R$2.023.000.000,00, no ano passado; novembro foi

R$1.970.000.000,00. Conforme se vê na tela, já teremos ganho um pouco mais. Em

dezembro, foi de R$1.804.000.000,00. Então essa perda vai-se reduzir para algo em

torno de R$500.000.000,00 em relação ao ano passado.

Farei agora uma apresentação por setores. Há algumas questões que são muito

peculiares de Minas. O setor de minerais, se compararmos o período de nove meses

deste ano contra os nove do ano passado, terá perdido 68,6% de sua arrecadação. O

setor de cimento cresceu 14%; o de siderurgia caiu 43%; o de veículo caiu 7,6%; o de

combustível caiu 3,7%. A indústria, que é muito importante, caiu 9,1%; o comércio

cresceu 8,1%. Então essas são as maiores perdas e os maiores ganhos. O setor de
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combustível é muito importante para nós, pois tem uma arrecadação mensal muito

grande. Vocês têm, aí, os números de cada valor do imposto arrecadado. Temos uma

receita com combustível da ordem de R$366.000.000,00 por mês. Alguns meses há

uma receita maior; outros meses, menor. O mês de agosto foi, por exemplo, de

R$380.000.000,00; setembro, R$366.000.000,00. Em julho, essa arrecadação foi de

R$343.000.000,00; em junho, R$350.000.000,00. Como eu disse, é uma das mais

importantes. Com energia, arrecadamos em torno de R$200.000.000,00 por mês.

Tivemos uma arrecadação de R$233.000.000,00 em setembro; em agosto,

R$207.000.000,00. Na área do comércio, arrecadamos R$253.000.000,00; em

setembro, R$269.00.000,00. Na indústria, arrecadamos R$221.000.000,00 em

agosto; em setembro, R$216.000.000,00. Então esse é como raios X da arrecadação

em Minas Gerais.

Falemos, agora, um pouquinho sobre o etanol. Vejamos a arrecadação de ICMS

combustível por base geradora. Temos uma arrecadação percentual em 2008 de 47%

de gasolina, 34% de óleo diesel, 8,6% do GLP e 9,9% do álcool. Este último cresceu

a sua participação de 2002 para 2008 de 4,8% para 9,9% na arrecadação. A gasolina

caiu de 49,7% em 2002 para 47,3% em 2008. O óleo diesel caiu de 35,4% para

34,3% no mesmo período. O GLP caiu de 10,1% para 8,6%. Isso é a participação no

total dos combustíveis. Quanto ao ICMS de combustível, temos uma arrecadação em

2008 de R$4.352.000.000,00, dos quais o álcool hidratado corresponde a

R$429.000.000,00. O restante, óleo diesel e gasolina, responde pelos

R$3.922.000.000,00.

Minas Gerais e Brasil. E esse é o quadro do qual eu estava falando:

R$429.000.000,00 do álcool em uma arrecadação total de R$4.352.000.000,00. No

Brasil, como isso está ocorrendo? Minas Gerais em relação ao Brasil. Minas está

mantendo praticamente o mesmo percentual que tinha antes. Em 2002, tínhamos um

percentual na arrecadação brasileira de 11,68. Hoje temos 11,39. Perdemos um

pouquinho. Arrecadação do ICMS de combustível e lubrificantes, índice 2000 = 100.

Nesse caso, não é 2000, mas 2002. Tivemos um crescimento de ICMS de

combustível e lubrificantes de 97%, ou seja, saímos de 100% para 197% nesse

período. Venda de Gasolina C pelas distribuidoras. Em Minas Gerais, saímos de
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2.330.000.000m3 para 2.924.000.000m3. Tivemos um crescimento razoável de 125%,

como está na terceira tabela. No total, tivemos um crescimento de 111%. Então, na

venda de gasolina C, tivemos um crescimento maior que o resto dos países. Álcool

etílico hidratado vendido pelas distribuidoras. Saímos de 408.000m3 para 957.000m3

em 2008. O total Brasil saiu de 3.791.000m3 para 13.290.000m3. Crescemos 134%, e

o Brasil cresceu 250%.

Relação preço médio ponderado ao consumidor final do etanol nos diversos

Estados. Não está aqui o Estado de São Paulo, porque ele não tem o PMPF que tem

no Confaz. O Estado de São Paulo usa o preço da usina e acrescenta uma margem

de valor agregado. Então não temos os seus dados porque ele não participa do

Conselho de Política Fazendária, para onde todos os Estados remetem sua matriz de

cobrança dos impostos. Vemos que o Distrito Federal tem o preço médio ponderado

de R$1,7910 para o etanol; o Espírito Santo, R$1,7793; Goiás, R$1,4921; Minas

R$1,6681; Paraná, R$2,1066; Pernambuco, R$1,6820; Rio de Janeiro, R$1,7038.

Preço médio ponderado para a gasolina C. Distrito Federal R$2,6650; Espírito

Santo, R$2,5998; Goiás, R$2,7751; Minas Gerais, R$2,6134; Paraná, R$2,7716;

Pernambuco, R$2,5820; Rio de Janeiro, R$2,6200. Essa relação do preço que está

sendo usado a partir de 16 de outubro dá uma relação do etanol de R$1,6681 para a

gasolina de R$2,6134 de 63,8%, portanto competitivo, abaixo do preço de R$1,70. É

possível, como disse o Luiz Custódio, que agora, com os aumentos recentes que

aconteceram praticamente durante os meses passados deste ano, e do ano passado

também, surgiram novos aumentos do preço do álcool, e realmente essa relação

deve ter perdido muita competitividade. A partir deste momento, nossa pesquisa será

feita no mês seguinte, para examinar a situação. É bom informar que o preço da

gasolina também está em crescimento. Se o álcool é misturado à gasolina, o preço

desta sofrerá aumento. Normalmente, a resposta da gasolina não é igual à do álcool.

O preço da gasolina crescerá, mas apenas na proporção de 25%. Estou pecando.

Como a transparência não muda, ninguém entende o que estou falando. Estou

falando sobre esta transparência. Não está nada transparente esta apresentação. Os

preços são estes: Em Minas Gerais, 1,6681 para o etanol; 2,6134 para a gasolina.

Esta relação tem como resultado 63,8, ou seja, há uma vantagem competitiva de 0,70
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para 0,63, que permite que o álcool ainda esteja sendo vendido, a não ser pelas

últimas variações de preços. Com certeza o Luiz Custódio, assim como todo o setor,

está trabalhando em Brasília nessa questão. Vi uma reportagem hoje no jornal acerca

de um encontro com o Ministro da Agricultura para examinar essas questões. Vemos

aqui uma relação. Preço médio de álcool etílico hidratado combustível ao consumidor.

No Brasil houve um crescimento de 42%. Saímos, em 2002, de 100 para 142 em

2008. Minas Gerais saiu de 100 para 150. O crescimento foi de 50%. O Espírito Santo

saiu de 100 para 158, crescimento de 58%. O Rio de Janeiro saiu de 100 para 154,

crescimento de 54%. São Paulo saiu de 100 para 143, crescimento de 43%. Até

2006, o crescimento, que era de 58%, caiu em função dos benefícios da alíquota que

São Paulo deu para o álcool, de 25% para 12%. Em Minas Gerais, a venda de álcool

etílico hidratado subiu, de 2002 para 2008, 134%, ou seja, a gasolina, como disse o

Luiz Custódio, está-se mantendo um pouco estável. Todavia, o álcool está

avançando, mesmo porque agora só se produz carro “flex”. Havendo vantagem

comparativa, efetivamente todos usarão o álcool. É esta a planilha que mostra a

diferença entre o crescimento da gasolina e do álcool: 25% da gasolina e 134% do

álcool.

Quero comentar algumas contribuições do Estado de Minas ao setor. Minas tem

uma política de crédito diferenciada para o setor; tem procurado, ao longo do tempo,

discutir com esse setor. A Secretaria de Fazenda está completamente aberta. Nós e a

Secretaria de Desenvolvimento Econômico estamos sempre juntos, discutindo com o

setor. Temos mantido relação muito forte com o setor, cujas agruras compreendemos

muito bem. Todavia, uma coisa é difícil para nós: se hoje colocássemos a alíquota do

álcool a 12% - e já vi que neste seminário essa é a grande questão -, perderíamos, a

cada percentual de alíquota de 1%, R$39.000.000,00 ao mês. Em um ano, esses

R$39.000.000,00, multiplicados por 12, atingiriam um valor de mais de

R$500.000.000,00. Não dá para fazer isso de forma simples. Entendo perfeitamente

que o álcool veio para ficar em Minas, que veio para ajudar no número de empregos

que temos, ou seja, nos 80 mil citados aqui pelo Dr. Luiz Custódio. O álcool produz

outras riquezas, não só o imposto. Sabemos que o setor também entende que o

Estado não tem condições de abrir mão de R$500.000.000,00 de sua arrecadação,
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principalmente frente à queda de R$2.000.000.000,00 que está tendo.

É preciso continuar conversando para ver quais são as compensações, senão a Lei

de Responsabilidade atingirá a mim, ao Governador e a todos aqueles que governam

Minas Gerais. Só posso fazer redução de carga tributária se eu tiver compensação

em outros produtos. Às vezes, fala-se: “Aumentaremos o imposto sobre a gasolina”.

Tudo bem. É conta que deve ser muito bem verificada, porque, se subo cinco pontos

percentuais no imposto sobre a gasolina, de 25% para 30%, efetivamente ganharei

algo, mas, se desço de 25% para 12% no álcool, perderei muito mais. Primeiro

porque ganharei 12% sobre valor menor que a gasolina, e ganharei 5% sobre valor

que ficará estável, porque ninguém mais consumirá gasolina, a não ser aqueles que

têm carro puramente à gasolina, pois todos os outros veículos consumirão álcool.

Então terei de fazer conta de qual é a frota de veículos puramente à gasolina. Esses

veículos, daqui a 10 anos, irão desaparecendo; tratarei apenas de veículo agora e

tenho de fazer essa conta a longo prazo, pois ela não pode ser feita

instantaneamente. Aí perderemos 25% ou 30%. Se passarmos para 30%,

perderemos 30% sobre todos os veículos que foram para o álcool. Então o álcool não

dará a arrecadação suficiente para compensar. Mas a Secretaria de Fazenda

continuará a discutir com o setor de forma aberta, como tem feito sempre, com a

seriedade com que este governo tem tratado esse setor e todos os outros setores da

economia mineira, para acharmos solução viável para ambos os lados. Como diz

sempre o Governador, aqui não existem dois lados. Neste Estado, todos foram

chamados para andar na mesma direção, pela qual caminhará o Estado. Não há

empresários contra a Fazenda nem contra outras Secretarias. Há, sim, conjunto de

empresários mineiros, que são sérios, e conjunto de servidores públicos, que

procurará sempre saídas possíveis para juntos se engajarem no projeto Minas

Gerais. Esse projeto Minas Gerais é: temos excedente de combustível aqui de

500.000.000 litros, como muito bem disse o Deputado Luiz Custódio. Temos de saber

como vendê-lo. Queremos aumentar a produção de combustível, mas Minas Gerais

não poderá sozinha consumir esse combustível. Como o Sérgio diz: “Estes

empresários que vêm para cá não vêm colocar álcool somente para vender para

Minas Gerais; vieram aqui para vender álcool para Minas, para o Brasil e para o
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mundo”. Estaremos sempre engajados em procurar as soluções que permitam vender

o excedente de produção. Mas, como eu disse, não existe absolutamente nada

fechado neste Estado. O Secretário de Fazenda não pode perder recursos, porque a

população está à procura de mais benefícios, mais saúde, mais educação e mais

segurança, até mais estradas, para promover seu desenvolvimento. A conta tem de

ser feita em conjunto com o setor, para sabermos o que podemos fazer, o que vocês

podem fazer e de onde será tirada a diferença. É essa a nossa proposta; é esse o

nosso caminho. Se tivermos caminho visualizado por todos, estaremos juntos sempre

defendendo os interesses da produção de Minas Gerais. Muito obrigado a todos.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Antônio de Pádua Rodrigues, para a sua

exposição sobre o tema “Impacto da produção e comercialização do etanol na

economia mineira”.

Palavras do Sr. Antônio de Pádua Rodrigues

Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite da

Assembleia Legislativa para este debate e o convite do meu amigo Luiz Custódio, do

Siamig. Na pessoa do Presidente da Mesa, Deputado Zé Maia, cumprimento a todos

os presentes.

Vou iniciar fazendo alguns comentários sobre o que foi dito a respeito dessas

apresentações, em relação a alguns números. Primeiro, é a questão do etanol, como

mercado, como “commodity”. O etanol ainda não é uma “commodity” a nível mundial,

mas ele deve ser ao longo dos próximos quatro ou cinco anos. Hoje, tanto o Brasil

quanto os Estados Unidos desenvolveram a oferta e a demanda desse produto para

seus mercados. Então, neste primeiro momento, temos de pensar que, se queremos

desenvolver a oferta no Brasil, é preciso que nos preocupemos com o mercado

interno. Não existe mercado externo que absorva esse desenvolvimento, essa

expansão do setor sulcroalcooleiro.

Concorremos com o combustível fóssil, que não é um combustível em mercado,

mas sim um combustível político, para o qual o governo faz uma política de

planejamento em cima dos preços dos derivados do petróleo, e o etanol convive em

mercado, ou seja, seu preço é livre e a tributação é bem definida em nível federal, o
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que gera uma competitividade entre o etanol e o combustível fóssil. Há ainda uma

tributação que incide na gasolina e que não existe no etanol, assim como uma

tributação bem definida, que é o PIS-Cofins, tanto no etanol quanto no combustível

fóssil. Existe também uma tributação que é a política estadual, muito diferenciada

para cada Estado.

Quando assistimos aqui ao comentário de que o etanol saiu de 400 milhões de litros

para 900 milhões de litros em Minas Gerais, é importante dizer que isso aconteceu à

custa dos produtores. A expansão do etanol só aconteceu porque o produtor perdeu

renda. O etanol não é competitivo nesse nível de preço e custo. Quando se fala de

tributação, em termos de competitividade, de 63%, que o preço do etanol é o mesmo

da gasolina, é porque o produtor vendeu abaixo do custo de produção. Ou seja, se

queremos que o etanol seja sustentável em se tratando de preço, o produtor

precisará ter renda porque sem renda ele não é sustentável. Se não se viabilizar a

renda dentro do mercado interno e viabilizar-se uma logística de exportação, o setor

de Minas estará fadado a parar com essa expansão da produção de etanol, porque

ele não tem como continuar competindo, expandindo e vendendo álcool em São

Paulo. Para ele vender álcool em São Paulo, ele tem de concorrer com São Paulo e

bancar, com o custo da logística, para levar esse produto para São Paulo.

Precisamos rever a matriz energética brasileira, assim como a de cada Estado,

pois, do contrário, não haverá desenvolvimento desse produto que não é sustentável.

Ele tem de ser sustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental. Ele

precisa desse tripé para que haja efetivamente uma expansão, uma continuação,

uma demanda e uma oferta garantida para ele. O que assistimos ao longo dos

últimos anos foi fruto de uma expansão que ocorreu a partir de 2006, em que mais de

100 unidades foram incentivadas por alguns Estados a fazer essa expansão sem

contrapartida de mercado. O único mercado que deu sustentação a essa expansão

foi o mercado interno, em virtude da existência, a partir de 2003, dos veículos “flex”.

Ou revemos esse processo, ou ele está fadado ao caos.

O etanol precisa ser consolidado primeiro no mercado interno e depois no mercado

externo. O mercado externo dependerá - se ele existir - de muitas mudanças na

política de alguns países, em suas matrizes de combustível; dependerá do
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desenvolvimento da oferta em muitos países que não produzem o etanol, para que,

de fato, ele se torne uma “commodity” mundial. Se queremos essa transição de

expansão na oferta para que também exista o mercado externo, precisamos

preservar e dar condições para que o mercado interno seja viável.

É por isso que ocorreu essa expansão, esse crescimento do etanol. Realmente, em

São Paulo, para cada litro de gasolina vendido na bomba, vendemos 1,26 litros de

etanol hidratado. Aqui, em Minas Gerais, para cada litro de gasolina “c” vendido na

bomba, vendem-se 0,45 litros de etanol. Na esfera brasileira, a cada litro vendido,

vendem-se 0,65 litros. Entendo a preocupação do Secretário: ao fazer uma conta de

um produto que vale mais do que outro - por exemplo, o produto vale 70% de outro -,

simplesmente tendo uma tributação maior sobre o produto que vale mais, tendo o

produto que vale menos uma tributação menor, quem administra o caixa verá que a

conta no final do período ficará impossível. Mas acho que essa conta, esse balanço

sobre o qual ele comentou precisa ser feito exclusivamente para o setor

sucroalcooleiro. Comenta-se que houve um aumento da arrecadação no varejo ou no

comércio e que isso também não foi fruto do desenvolvimento das atividades dos

Municípios. Mas 60% do faturamento das empresas são voltados para a renda dos

trabalhadores, dos sócios e para juros. Esse dinheiro fica no Município. Isso foi

transformado em mais roupa, sapato, comida. No varejo, houve o retorno também da

receita do ICMS.

O setor, como disse o Luiz Custódio, fatura US$28.000.000.000,00. Estamos

falando em algo em torno de R$80,00 por tonelada de cana esmagada. Entretanto a

renda gerada na atividade antes, na fazenda e após a fazenda, é quatro vezes esse

valor. Então, movimenta-se toda uma comunidade, toda a sociedade. Se precisamos

fazer esse balanço, devemos fazê-lo globalmente. Se formos fazer o balanço

exclusivamente na ponta do lápis, na ponta do consumo do que o etanol e a gasolina

arrecadam, jamais existiremos. Ou fazemos uma conta levando em consideração o

que gera de receita, o que acontece no Município, o que acontece com as famílias, o

que acontece em valor agregado da atividade na comunidade, ou esse balanço não

fecha. Como há essa abertura, essa conta precisa ser feita para ver se efetivamente

há uma perda de arrecadação. Concordo que no caixa, num primeiro momento, deve



____________________________________________________________________________
567

existir. Mas será que, em longo prazo, isso existirá? Será que, se não existisse a

atividade econômica, se não existisse o desenvolvimento do setor sucroenergético

em Minas Gerais, haveria o aumento da arrecadação em outros setores do varejo e

da economia que compensasse a queda do combustível?

Acho que é isso, precisamos ser bem claros: queremos o desenvolvimento, o

etanol, a demanda; queremos uma matriz energética. Mas ainda precisamos de

política pública e de alguém que viabilize esse processo. Sem levar isso em

consideração, dificilmente o etanol terá sustentabilidade e um crescimento

sustentável. Ele viverá momentos de euforia e de desespero. Vivemos em 2006 um

momento de euforia, estamos vivendo dois anos de crise, estamos entrando em um

ano bom por conta da uma condição desfavorável da produção de açúcar na Índia e

por causa de uma condição climática que não reduziu a oferta no Brasil. Mas será

que essa condição climática e a situação da Índia se repetirá nos próximos dois anos

de modo que o etanol volte a ter preço? Não. Precisamos efetivamente de uma certa

regulação no mercado e de políticas públicas que induzam e garantam a

permanência da participação do etanol na matriz energética. Obrigado.

Palavras do Sr. Vítor Montenegro Wanderley Júnior

Falarei pouco para sobrar mais de tempo para vocês debaterem e fazerem

perguntas. Queria principalmente dar um testemunho. Recebi o mandato do sindicato

para conversar com a Secretaria de Fazenda, como o Secretário bem disse, e queria

dar o testemunho de que, efetivamente, o Estado tem feito o que pode. Se eu

estivesse no lugar do Secretário, também não quereria perder a arrecadação. A

Secretaria tem feito o que pode e instituiu agora o crédito presumido. Temos

conversado, a Secretaria está aberta, e as coisas estão evoluindo. Às vezes, não

evoluem na velocidade que esperamos, mas o importante é que evoluam.

O tema mudou um pouco. Esse negócio de diminuir o ICMS do álcool de 25% para

12% está superado e não acontecerá - pelo menos aqui, tenho certeza. Se eu fosse o

Secretário, também não o faria. Só a título de contribuição, o etanol, como

combustível ambientalmente correto, digamos assim, precisa ter diferencial tributário

em relação à gasolina, que é combustível fóssil, não necessariamente diminuindo a

alíquota do álcool. Como o Luiz Custódio e o Secretário falaram um pouco, queria só
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deixar isso como continuação de conversa com a Secretaria de Fazenda, não

necessariamente diminuindo a alíquota do etanol, mas promovendo diferenciação de

alíquota com o combustível fóssil. Era só isso. Queria dar meu testemunho de que,

efetivamente, a Secretaria de Fazenda tem feito o que pode para ajudar pelo menos o

setor que tenho representado na Fazenda. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Luciano Luz Badini Martins

Boa-tarde. É imensa satisfação retornar ao Plenário da Assembleia Legislativa.

Tenho grata satisfação em rever pessoas com quem mantemos contato

absolutamente próximo. Este convite revela, Deputado Zé Maia e Srs. Deputados,

que realmente temos hoje novo perfil do Ministério Público Estadual, efetivamente

mediador e conciliador, que tem vocação para dirimir e buscar a solução de conflitos.

Como debatedor, naturalmente tenho de fomentar o debate. Nossa intervenção,

limitada aos 10 minutos, será só no sentido de apontar aos senhores as principais

dúvidas e os questionamentos que são observados em relação à produção e à

comercialização do etanol. Desde já, registro minha satisfação em ter ouvido uma

série de esclarecimentos e ponderações que demonstram e revelam que estamos no

caminho certo de viabilização da atividade com respeito às normas ambientais.

Passando aos nossos apontamentos, me limitarei a expor quais são os principais

pontos que observamos, as principais críticas e os questionamentos absolutamente

relevantes. Que o setor, tão organizado, possa expor e apresentar os

posicionamentos. Primeiro, creio que estamos num caminho de busca de conciliação

e de alternativas socialmente e ambientalmente viáveis.

O primeiro ponto de crítica recorrente observado sobre o etanol diz respeito ao

processo de desnacionalização das agroindústrias brasileiras. A construção de

indústrias sucroalcooleiras no Brasil e em Minas revela que, realmente, há demanda

internacional para o etanol - fato que, aliás, foi exposto aqui.

O segundo ponto que gostaria de observar neste debate é relacionado com a alta

de preços dos alimentos. A Companhia Nacional de Abastecimento - Conab -, em

julho de 2007, admitiu que o milho, a soja e o trigo estão perdendo áreas nos Estados

de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Mato Grosso. Segundo o Programa Nacional

de Alimentos, o PMA da ONU, 36 países já sofrem com violências e distúrbios
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provocados pela alta dos preços das “commodities” agrícolas.

O terceiro ponto refere-se à poluição. Em 2008, o setor sucroalcooleiro foi campeão

das multas mais elevadas - assim consideradas as acima de R$15.000,00 - em São

Paulo, em razão da emissão de poluentes em desacordo com a legislação ambiental.

Como é cediço, para facilitar o corte manual da cana, são comuns queimadas nos

canaviais, que não só lançam fuligem de palha queimada na atmosfera, como

também liberam gás carbônico e outros gases de efeito estufa.

O quarto ponto é que as lavouras de cana-de-açúcar para produção de etanol têm

avançado especialmente sobre áreas prioritárias para conservação e uso sustentável

do cerrado, seguramente um dos biomas mais ameaçados e menos protegidos por

unidades de conservação.

O quinto ponto é que há, no meio científico, sérias dúvidas sobre a efetiva

contribuição dos agrocombustíveis para mitigar os efeitos do aquecimento global, em

vista da ampla utilização de derivados de combustíveis fósseis na produção dos

agrocombustíveis e do amplo desmatamento notadamente do cerrado e vegetação

nativa da Amazônia.

Por fim, o sexto ponto é que, em 2008, o setor sucroalcooleiro liderou o “ranking” do

número de trabalhadores reduzidos à condição análoga de escravos que foram

libertados pelo Ministério do Trabalho. Foram 2.553, cerca de 49% do total de

trabalhadores libertados.

Deputado Zé Maia, gostaria de dizer que eu, assim como o Ministério Público,

entendo que este momento seja importante para fazermos essa intervenção,

especialmente na área ambiental, após o convite do nosso Procurador-Geral para

reassumir a coordenação da área ambiental do Ministério Público, o Dr. Alceu José

Torres Marques. Sempre houve uma preocupação dele com a busca de soluções

negociadas pelas graves questões ambientais que temos, viabilizando, naturalmente,

a atividade econômica, sem perder de vista a questão da preocupação ambiental.

Assim é que temos feito. Para terem uma ideia desses números, hoje, no Ministério

Público de Minas Gerais, há 23 mil procedimentos em curso em todo o Estado, o que

corresponde a 48% do total de procedimentos instaurados pelo Ministério Público

mineiro; todavia, desse número, que é bastante expressivo, temos tão somente pouco
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mais de 700 ações propostas. Portanto a vocação desse novo Ministério Público que

pretendemos construir é de um Ministério Público mediador. Se temos 700 ações, é

sinal de que temos buscado soluções negociadas para os conflitos.

Reafirmo a minha gratidão pelo convite feito ao Ministério Público para comparecer

neste evento, pois, com certeza, viabilizará um contato com o setor produtivo, uma

aproximação para que possamos buscar soluções negociadas. Temos dado mostras

disso em várias questões e em vários casos. Vejo a atuação do Ministério Público em

Minas Gerais e acompanho as notícias que têm sido veiculadas em todas as áreas. O

Ministério Público tem o dever de ter conhecimento das questões e das demandas

apresentadas por todos os setores, por isso temos a vocação seguramente de buscar

essas alternativas e soluções. Somente assim, conversando, discutindo e

conhecendo as dificuldades dos outros, poderemos seguramente buscar essas

alternativas.

Abordei cerca de sete pontos que julgo serem as principais preocupações que

permeiam a atividade sucroalcooleira em todo o Estado.

Não vejo inviabilidade de busca de alternativas. Vejo diversamente a possibilidade

de nos sentarmos para discutir e verificar as alternativas, porque, naturalmente, os

números que apresentei são nacionais, e não locais. A atividade sucroalcooleira em

Minas Gerais naturalmente possui vocação e tendência para o crescimento, que

precisam vir acompanhadas de medidas simples, mas seguramente eficazes, para

que tenhamos proteção para o meio ambiente, produção de emprego e geração de

renda.

Agradeço muito a atenção. Reafirmo, Deputado Zé Maia, a satisfação do Ministério

Público em ser convidado por esta Assembleia para esta reunião. Parabenizo a Casa

do povo de Minas Gerais e reafirmo a nossa disposição para discutir e buscar

alternativas, não só para esta, mas também para o rosário de questões que temos em

Minas Gerais que envolvem a questão ambiental. Muito obrigado, senhores.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença e as informações trazidas

pelo Sr. Antônio de Pádua, que está se retirando neste momento em razão do horário

do seu voo para São Paulo. Neste momento, transfiro a condução dos trabalhos ao



____________________________________________________________________________
571

colega Deputado Vanderlei Jangrossi, a fim de que coordene as exposições e os

debates sobre o tema “Cadeia produtiva do etanol, pesquisa, tecnologia e meio

ambiente”. Quero ainda agradecer aos expositores a presença, a dedicação, a

competência de fazerem uma exposição tão brilhante como a que vimos aqui.

O Sr. Presidente (Deputado Vanderlei Jangrossi) - Deputado Zé Maia, agradeço-lhe

esta oportunidade.

Antes que o Pádua saia desta Casa, gostaria de lembrar-lhe que tive a

oportunidade de conhecê-lo há cerca de 31 anos, no Planalçúcar, do qual era um dos

Diretores, e eu apenas um garoto, menino ainda, ingressando nesse meio, iniciado no

setor canavieiro, no interior paulista, na cidade de Piracicaba.

2º Painel

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - Convido a tomar assento à Mesa para o 2º Painel os Exmos. Srs.

Luiz Custódio Cotta Martins; Gastão Vilela França Filho; Simão Cirineu Dias; Rodrigo

Angelis Álvares; Vítor Montenegro Wanderley Júnior; Luciano Luz Badini Martins;

Marcelo Franco, Coordenador de Bioenergia da Secretaria de Estado de Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior, representando o Secretário, Alberto Duque Portugal;

Maurílio Alves Moreira, professor titular da Universidade Federal de Viçosa; William

Lee Burnquist, Gerente de Desenvolvimento Estratégico do Centro de Tecnologia

Canavieira - CTC -; e Deputado Zé Maia, Presidente da Comissão de Fiscalização

Financeira desta Casa.

Com a palavra, o Sr. Willian Lee Burnquist, para a sua exposição sobre o tema “A

cadeia produtiva do etanol, pesquisa, tecnologia e meio ambiente”.

Palavras do Sr. William Lee Burnquist

Boa-tarde. Agradeço o convite feito pela Assembleia e pelos meus amigos da

Cemig para falar um pouco sobre a tecnologia que hoje se emprega e se empregará

no futuro na produção de cana-de-açúcar. Diversas apresentações versaram sobre a

sustentabilidade. O CTC, centro privado sem fins lucrativos, trabalha para o

desenvolvimento tecnológico do setor e tem por finalidade o tema “sustentabilidade”.

Sabemos que a cultura da cana-de-açúcar não é sustentável, porque é um dom da

natureza. Muitos trabalharam durante longos anos para torná-la sustentável.
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Temos a tendência de afirmar que o Brasil é um país abençoado, que planta cana,

mas posso assegurar que há muito trabalho de pesquisa por trás desse sistema de

produção para que tal cultura seja rentável e sustentável. Aqueles que falam sobre a

sustentabilidade nunca se esquecem do tripé sustentabilidade econômica, ambiental

e social.

Mostrarei aos senhores hoje as pesquisas que realizamos no CTC e que buscam os

fatores de sustentabilidade. Lembramos que a sustentabilidade econômica é obtida

por meio do aumento de produtividade - mais produção usando os mesmos insumos -

, ou da redução das perdas que ocorrem durante todo o sistema produtivo. A

sustentabilidade ambiental enfoca principalmente os fatores de solo, água, ar,

energia, uso de insumos e biodiversidade. Já a sustentabilidade social, muito

mencionada aqui hoje, envolve não apenas o número de empregos, mas a qualidade

deles e a qualidade de vida. Na realidade é um dos temas mais difíceis de ser

mensurados e desenvolvidos.

Anteriormente, foi apresentado um mapa mostrando a geografia do açúcar em todo

o mundo. Aproximadamente 100 países produzem cana, sendo 1.300.000.000t

processadas para produzir 120.000.000t de açúcar. Não podemos nos esquecer de

que no Hemisfério Norte também se emprega outra cultura para produzir o açúcar: a

da beterraba, com 35 milhões de toneladas. Mas a cultura da cana é mundialmente a

que mais produz açúcar.

Esses são os maiores produtores mundiais de cana: Brasil, Índia, China, Tailândia,

Paquistão, México, Colômbia e Austrália.

Nem sempre foi assim. Há 20 anos, o Brasil não estava na posição de liderança.

Muita gente estranha a China ser o 3º maior país do mundo em produção de cana.

Hoje ela tem um potencial enorme para produzir etanol. A verdade é que é um 3º

lugar distante, mas se trata de um país que tem um potencial muito grande de

embarcar, junto com o Brasil, nessa nova geração de biocombustíveis, como a Índia,

a Tailândia, a Colômbia - em certo ponto - e a Austrália, um pouco mais lenta. No

Brasil, são essas as unidades que produzem ou que processam a cana-de-açúcar;

uma concentração tradicional no Nordeste, como vocês sabem, e outro núcleo mais

disperso no Centro-Sul. Já foi mencionado aqui que existe, mundialmente, uma
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demanda para o etanol que produzimos, mas lembrando que a demanda maior é a

interna. O Pádua mencionou muito bem que temos um mercado interno forte.

Precisamos desenvolver esse mercado interno e ter sempre a possibilidade de

exportar. Mas acho que não podemos cair na armadilha de virar um país

simplesmente exportador de álcool. O importante é desenvolver um mercado forte. É

isso que atrai as empresas que vêm para o Brasil: saber que existe um mercado

interno forte e a possibilidade de exportar. Mas existe uma demanda crescente

interna. Essa demanda crescente para esse produto tão importante, o etanol, gera

uma demanda do produto cana, um insumo para a produção de açúcar e,

subsequentemente, o etanol. Essa perspectiva, chegando a mais de 1.000.000.000t

de cana como uma previsão para a safra 20-21. Então vai haver mais produção de

cana; vai haver mais área que precisa ser incorporada a essa produção de cana. Isso

cria a primeira questão de avaliação de impacto, porque vamos precisar usar mais

insumo terra. Precisamos incorporar mais terra, e temos de garantir que essas áreas

onde ampliamos a cana sejam utilizadas de forma adequada. Gosto de mostrar esse

mapa, lembrando que o Brasil, especialmente para aquele público europeu, o que

não é o caso aqui, tem uma área 15 vezes maior que a França. Na realidade, se

colocarmos a França dentro do mapa do Brasil, ela ocupa aproximadamente a área

da Bahia.

O maior cultivo que temos no Brasil é de pastagens. Elas ocupam 197.000.000ha

no País. Esses são dados da FAO de 2003. Reconheço que está um pouco atrasado,

mas é o dado de todas as culturas mundiais. Dos 845.000.000ha do Brasil, 197 são

ocupados por pastagens. Ocupamos 7% do território nacional em cultivos, que são

aproximadamente 60.000.000ha, ou um pouco mais. Desses cultivos, nossa principal

cultura anual é a soja, com 19.000.000ha, ou um pouco mais, representando 2,3% do

território nacional. O milho vem em 2º lugar, com 13.000.000ha, ocupando 1,5% do

território nacional; e a cana, como já foi mencionado aqui, 5.000.000ha, 6.000.000ha,

7.000.000ha, mas ocupando de 0,5% a 1% do território nacional. Essa é a primeira

mensagem: a cana-de-açúcar não é uma cultura que ocupa um espaço imenso no

Brasil. Ocupa, sim, um espaço significativo, e é uma produtora tanto de açúcar,

alimento, quanto de energia, etanol. Diríamos que mais da metade da cana produz
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energia de uma forma ou de outra, etanol ou bagaço para cogerar energia, além de

uma parte para produção de açúcar.

Vemos agora a avaliação de satélite, que mostra as áreas ocupadas pela cana

hoje. Esta expansão que se prevê para o futuro estará centralizada principalmente no

Centro-Sul, no Triângulo Mineiro, no Sul de Goiás, no Oeste do Mato Grosso do Sul,

algo em Mato Grosso e talvez um pouco mais em Tocantins. Essas áreas foram

mapeadas em diversos estudos, mas a expansão da cana-de-açúcar no País não é

novidade. Se avaliarmos a área que era ocupada nos anos 60, daquela data para cá

aumentamos mais de 400%. De forma bastante significativa, essa expansão da área

da cana-de-açúcar também veio acompanhada de aumento de produtividade, ou seja,

mesmo tendo aumentado em quatro vezes a área, cada hectare hoje produz muito

mais do que produzia antes. Então o aumento de produtividade é fator de

sustentabilidade econômica, pois significa produzir mais na mesma área de terra.

Como mencionei, essas áreas de expansão foram mapeadas em diversos estudos.

O zoneamento agrícola é um. Este é anterior a ele, conduzido pelo pessoal da

Unicamp, e mostra as áreas potenciais para receber a cana-de-açúcar no País.

Obviamente, sempre queremos colocar nossa cultura na área que tem o maior

potencial. Ele é definido tanto pelo clima como pelo solo e pelos recursos hídricos da

região. Temos no País quase 362.000.000ha que poderiam ser ocupados com a

plantação da cana-de-açúcar, em áreas potenciais. Obviamente, essas áreas

precisam ser dividas com outras culturas. Temos, assim, área imensa para ocupar e

não necessitamos de tudo isso. Vocês viram que hoje atendemos à demanda interna

utilizando menos de 0,5% da área total agricultável do País.

Nesse contexto se insere o Centro de Tecnologia Canavieira - CTC -, que é privado,

mantido hoje por 180 associados, que são usinas, destilarias de açúcar ou

associações de fornecedores de cana. Então o financiamento de nossas pesquisas

vem tanto dos produtores quanto das associações dos fornecedores de cana. Temos

a satisfação de contar, no nosso quadro associativo, com muitas usinas de Minas

Gerais. Esses 180 associados representam produção de 228.000.000t de cana, ou

seja, praticamente 50% da produção nacional, em mais de 3.000.000ha. Diria que

hoje o Centro de Tecnologia Canavieira é o maior centro de pesquisa de cana-de-
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açúcar e, sem dúvida, o maior do mundo. O CTC realiza pesquisa, desenvolvimento e

transferência de tecnologia para os associados em toda a cadeia produtiva da cana-

de-açúcar, englobando a caracterização do ambiente de produção, a análise do solo,

do clima, verificando quais as melhores variedades, envolvendo novas variedades,

passando pelos aspectos de plantios, mecanizados ou manuais. Faz pesquisa de

tratos culturais, de quais os melhores adubos, como tratá-los e como reciclar os

produtos. Realiza também estudos sobre o corte e o carregamento de transportes,

inclusive a parte industrial. Esses são os principais focos de pesquisa do CTC: o

programa de variedades, biotecnologia, a fitossanidade - que são as pragas e

doenças - e as outras áreas de pesquisa, incluindo a parte industrial. Dentro do

programa de variedades, um dos carros-chefes do programa do CTC, 50% da área

de cana no País hoje são variedades que saíram do Centro de Tecnologia.

Variedades liberadas recentemente mostram um aumento de produtividade de mais

de 20%. Então, isso também é sustentabilidade, é produzir mais ou menos.

Variedades de cana tem uma variabilidade genética muito grande. Muitos olham para

a cana e não veem diferença, mas existe uma característica genética muito marcante

de variedade para variedade. Essas variedades antigas, as novas e mesmo as que

vamos chamar de cana-energia no futuro, que já são parte do programa de pesquisa

do CTC, já estão incluídas no nosso banco de gemoplasma.

Passarei rapidamente sobre o programa de biotecnologia, programa forte do CTC,

que envolve muitas interações com norte-americanos, colombianos, australianos e

sul-africanos, mas podemos dizer que um dos fatores de sustentabilidade, aumento

de produtividade, a biotecnologia é uma ferramenta importantíssima para aumentar

essa produtividade. Nós, do CTC, dominamos a tecnologia que chamamos de

transformação genética da cana-de-açúcar, passando por todas as fases de

laboratório para campo. Já temos, então, variedades transgênicas em avaliação - não

existe variedade transgênica de cana-de-açúcar plantada comercialmente no Brasil

ou no mundo -, mas é uma tecnologia que deverá ter um impacto significativo nos

custos e na qualidade de produção. Mas o programa de melhoramento tradicional

também tem dado resultados significativos. Este gráfico mostra uma progressão no

aumento de produtividade da ordem de 20% em um período de 10 anos, e nada
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indica que esse aumento não continuará nesse mesmo ritmo. Posso dizer, com

certeza, que daqui a 10 anos teremos variedades que são 20% mais produtivas que

as atuais. Quiçá ainda mais, se conseguirmos utilizar todos os recursos da

biotecnologia, com a expectativa de essas variedades não renderem 20% mais, mas

40%.

O programa de fitossanidade é também um programa de sustentabilidade

ambiental. Envolve desenvolver variedades resistentes a doenças utilizando genética

tradicional e desenvolver métodos de controle biológico utilizando fungos e outros

insetos, fatores importantes em dar estabilidade àquele ecossistema em que a cana

está inserida. Nas áreas de preparo de solo, plantio e cultivo, o CTC tem sido

instrumental em desenvolver tecnologia para manejo de cana sem queimar. Não é

simplesmente uma lei que é baixada e que impede queimar que permitirá que se

cultive a cana sem queima. Existe uma série de doenças que aparecem, pragas

diferentes, qualidade da matéria-prima diferente, que exige muita tecnologia para

desenvolver, ou seja, se não desenvolvêssemos tecnologia para colher e cultivar a

cana sem queima, não poderíamos migrar para esse sistema.

A reciclagem de nutrientes - foi até perguntado hoje pela manhã - o uso da vinhaça,

o uso de torta de filtro, o uso de compostagem substituem muito dos fertilizantes hoje

utilizados na cana-de-açúcar. Esta hoje, então, não precisa ser queimada, temos

essa quantidade de palha que fica no campo, que traz benefício agronômico e de

conservação do solo.

Outras pesquisas importantes no Centro de Tecnologia envolvem desenvolvimento

de equipamentos agrícolas mais eficientes, uma vez que a mecanização está sendo

uma questão muito importante. Vou ater-me apenas a uma das tecnologias industriais

que desenvolvemos, que é essa tecnologia de etanol de segunda geração, para a

qual já temos uma planta-piloto instalada no CTC. Temos uma parceria forte, com

empresas importantes na produção de enzimas. Nosso sistema será desenvolvido

para ser integrado a uma indústria sucroalcooleira energética. Isso é importante

porque os americanos ou os estrangeiros não têm essa vantagem de fazer um

sistema de álcool de segunda geração, com utilização da palha ou bagaço na

produção do álcool, que esteja integrado no sistema atual. Esse sistema deve
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proporcionar para nós um aumento de 30% sobre a produção de etanol. A mensagem

que queria passar aos senhores é que tecnologia é importantíssima para ganharmos

sustentabilidade, e sustentabilidade não é dada à cultura, é algo que se conquista

com muito esforço em pesquisa. O Brasil destaca-se plenamente no mundo quanto a

essa questão. Agradeço o tempo dos senhores.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Dr. William, pela apresentação. Com a palavra, o

Sr. Maurílio Alves Moreira, para a sua exposição sobre o tema: “A cadeia produtiva do

etanol, pesquisa, tecnologia e meio ambiente”.

Palavras do Sr. Maurílio Alves Moreira

Boa tarde a todos. Também gostaria de agradecer o convite que recebi do

Presidente desta Casa. Estou representando as universidades mineiras e os centros

de pesquisa de Minas Gerais. O tema que me foi passado objetiva uma visão

acadêmica desse setor hoje, assim como a demonstração das linhas de pesquisa e

projeto que temos neste Estado.

Peguei emprestado esse “slide” do nosso ex-Ministro da Agricultura, Roberto

Rodrigues, para mostrar que o Brasil é o país que mais usa energia renovável, em um

percentual de 45,8%. Considerando as fontes renováveis, a cana-de-açúcar passou,

em 2007, a ser a segunda fonte de energia do País. Não falarei muito de cana-de-

açúcar, mas mais sobre o que está acontecendo hoje nas universidades federais,

especialmente nas de Viçosa, de Uberlândia e de Lavras, na UFMG e na Embrapa.

Em termos de pesquisa, estamos, neste momento, numa segunda onda.

Quanto à Universidade Federal de Viçosa, é preciso chamar a atenção para o fato

de termos lá um programa muito importante. Essa é a única universidade que faz

parte da Ridesa. O programa de melhoramento de cana, que é muito importante para

a universidade, é coordenado por uma equipe. A Ridesa hoje significa muito para o

País. A Universidade Federal de Viçosa é a única do País a participar desse

consórcio interuniversitário, que também está entrando na área de biotecnologia.

Na realidade, sou da área de genética e de biotecnologia. Tenho bastante

experiência. Temos, na Universidade Federal de Viçosa, um instituto de biotecnologia

aplicada à agropecuária. Há cerca de três anos, começamos a pensar que essa
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questão do biocombustível era muito complexa.

Em nossa visão acadêmica, temos de trabalhar na pesquisa de maneira mais

integrada. Não é só a biotecnologia, só químico ou engenheiro-químico que

resolverão todos os gargalos que temos, principalmente quando pensamos em

biodiesel ou em etanol de segunda geração, que neste momento representa, para

nós, a grande demanda de pesquisa. Na época, a Fapemig apresentou projeto que foi

aprovado com o nome “Rede mineira de pesquisa e desenvolvimento tecnológico na

produção do biodiesel: da matéria-prima ao subproduto”, com quatro instituições. Não

se trata de rede certificada, mas está funcionando. Coordeno essa rede, que ainda

não é certificada pelo governo. Vemos aí os temas. Em seguida, em atendimento a

outro edital da Fapemig, apresentamos projeto que também foi aprovado. Chamamos

essa rede de pesquisa de desenvolvimento e inovação em bioetanol. Pensamos

muito mais em bioetanol de segunda geração.

As competências estão distribuídas no Estado. Não temos competência só na

Universidade Federal de Viçosa. Temos competência distribuída na área de

engenharia química. Na UFV, talvez, hoje seguremos um pouco mais de competência

na área de biotecnologia. Como o próprio William disse, estamos trabalhando com

sacarificação de biomassa, com produção de enzimas, com a parte de fermentação e

mesmo com o mineramento da matéria-prima. É interessante que esse projeto foi

também aprovado pela Fapemig. Estamos conduzindo isso na forma de rede. Na

verdade, entramos com outro projeto, que foi aprovado recentemente pelo Núcleo de

Excelência - Pronex -, pensando tanto em biodiesel como em bioetanol. A UFV

coordena esse projeto. Estou coordenando esse projeto, mas envolvendo várias

instituições. Aliás, agora também há pesquisadores da Embrapa. Nesse particular, a

Embrapa foi muito bem-vinda, porque entrou nessa rede conosco. Como disse no

início, é rede ainda não certificada pelo Estado, mas temos vários projetos em

andamento.

Gostaria de mostrar muito rápido aqui estas cenas do terceiro encontro que tivemos

dessa rede em Viçosa. Estamos realizando um encontro a cada semestre. Não há

ainda nada do governo no meio. Estamos mantendo essa rede. Como vocês podem

ver aqui, no início de outubro, tivemos um encontro, o quarto encontro, perto de Ouro
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Preto, no Retiro das Rosas. Houve participação de 71 professores, estudantes de

pós-graduação e de graduação dessas quatro instituições - Universidades Federais

de Viçosa, de Uberlândia, de Lavras, UFMG e Embrapa. Ficamos impressionados

porque esse movimento está crescendo cada vez mais. O interesse dos estudantes

de graduação e pós-graduação cresce cada vez mais pelo tema. Como eu disse, o

nosso tema principal seria o biocombustível de segunda geração.

Gostaria de deixar registrada, apesar de ser uma rede certificada, a maneira de se

trabalhar, porque o assunto é bem complexo e não envolve apenas a área de

biotecnologia. Temos bastante interação com engenheiros-químicos.

O William falou em planta-piloto, e nós já estamos montando planta-piloto para

etanol de segunda geração em Viçosa, para fazer esse estudo.

Etanol de segunda geração é etanol de celulose, que vem da biomassa. Em Minas

Gerais, o bagaço de cana é importante, assim como a palha da cana, mas também

estamos pensando em sorgo sacarino ou sorgo lignocelulósico. Nesse aspecto, há a

participação da Embrapa, como matéria-prima para a produção de etanol de segunda

geração. Também estamos avançando em capim-elefante, que é um outro material

bastante promissor. Existem esses três materiais, mas é importante pensar na

matéria-prima em si, neste momento.

Há ainda alguns gargalos, como é o caso da produção de enzimas celulares. Todo

o processo é viável, mas não energeticamente falando, por isso precisamos

transformá-lo num processo economicamente viável, e é isso que estamos fazendo.

A Secretaria de Ciência e Tecnologia tem nos auxiliado muito nessa pesquisa, isto

é, no projeto que temos aprovado pelo Estado, em interação com a Itália. Trata-se de

um projeto que realmente está aprovado, mas que ainda não foi assinado e que visa

a uma interação fantástica entre pesquisadores do Estado de Minas com a região do

Piemonte, que é uma região coirmã do Estado de Minas Gerais. Nesse projeto

existem várias instituições italianas, inclusive uma empresa chamada Chemetex, de

Turim, que visitamos e que já possui uma planta-piloto. Entretanto, falta biomassa. O

problema da Europa, muito bem colocado pelo William, é a falta de melhor escolha,

em termos de etanol de segunda geração. A biomassa é um dos problemas na

Europa.
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Contamos com a participação da UFV, da Embrapa e do Centro Nacional de

Pesquisa de Milho e Sorgo. A ênfase maior desse projeto continua sendo na hidrólise

enzimática. Apesar de existirem outras vias de se tratar a biomassa, a hidrólise

enzimática continua sendo o nosso campo de maior pesquisa e a área em que a

biotecnologia pode nos auxiliar muito. Logicamente, a fermentação também é um

processo que precisa ser melhorado, em se tratando de etanol de segunda geração.

E hoje já falamos em sacarificação de hidrólise enzimática e em fermentação

simultânea, que são dois processos que estão acontecendo ao mesmo tempo.

É muito importante trazer este debate para esta Casa, ressaltando que isso está

acontecendo em Minas. Hoje, na UFV, existe uma equipe trabalhando com leveduras

e transferindo genes de fungos que produzem celulose para as leveduras, visando ao

processo simultâneo, ou seja, a sacarificação e a fermentação simultânea ou feita por

um único microrganismo. Logicamente que não é a “Sacaromice cerevisiae”, que é

uma levedura especial e que não vem ao caso, mas é de notar que estamos

trabalhando em pesquisa para atingir essas metas.

O Estado tem competência nessas áreas. Logicamente esse projeto vai desde a

matéria-prima, o sorgo sacarino, que compete um pouco até com a cana-de-açúcar.

Temos aí o etanol de primeira geração e há também o sorgo lignocelulósico como

biomassa. Existe toda uma estratégia nesse projeto e, logicamente, a parte de

biotecnologia. Hoje estamos considerando essas três biomassas - o bagaço, sem

dúvida nenhuma, o sorgo sacarino e lignocelulósico e o capim-elefante - como

estratégicas para o Estado, logicamente pensando em termos de etanol de segunda

geração.

Esse é um projeto novo que submetemos a uma interação entre o Brasil e a União

Europeia. Na verdade, eles aprovarão apenas dois projetos, acho que na semana que

vem, em Bruxelas - eles o estão avaliando. Sabemos que nosso projeto já passou

pelos ADHOCS, mas ele realmente precisa ter as contrapartidas europeia e brasileira.

Esperamos muito desse projeto, mas não sabemos se ele será aprovado. Há várias

equipes do Estado e de fora participando, porque não podia ser apenas de Minas

Gerais. A UFV está coordenando, mas também participam a Embrapa Milho e Sorgo,

a Universidade Federal de Uberlândia, a Universidade de Brasília, a Universidade
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Federal de Goiás, a Escola de Engenharia de Lorena e uma consultoria que tivemos

de contratar. Os objetivos do projeto são vários, sempre pensando em etanol de

segunda geração.

Queria mostrar rapidamente, porque há um consórcio do lado europeu com

instituições de grande renome. Essas são as instituições europeias - são sete - que

também apresentaram projeto e que fazem a interação com o nosso - negociamos

largamente isso com eles. Essa é uma interação. Nesse momento, estamos

esperando a resposta. Sabemos que temos possibilidades, mas o Ministério da

Ciência e Tecnologia - MCT - aprovará apenas dois projetos. Esperamos que um

fique em São Paulo e que o outro fique em Minas Gerais. Minas apresentou mais de

dois projetos. É lógico que existe todo o caráter meritório, mas esperamos que pelo

menos um do nosso Estado seja agraciado pela comissão, que, neste momento, está

fazendo essa análise em Bruxelas.

Esta transparência mostra os parceiros brasileiros e europeus de Minas Gerais.

Aqui se tem uma ideia geral do projeto, incluindo a planta-piloto móvel de produção

de etanol de segunda geração. Esse projeto inclui vários aspectos da produção de

etanol de segunda geração, até mesmo a parte ambiental.

Não entrarei em detalhes aqui. Também gostaria de dizer que existem outros

projetos financiados.

Gostaria de agradecer muito à Fapemig, que tem auxiliado bastante. Pelo menos

até o momento, temos tido muito apoio da Fapemig nos projetos de biocombustíveis

de maneira geral. Temos vários projetos aprovados por equipes de Minas Gerais, de

Viçosa em particular. Agora, tivemos um projeto grande aprovado pela Finep,

especificamente para a cadeia de cana-de-açúcar, que é coordenado pela UFV, pelo

Prof. Márcio Barbosa. É um projeto muito grande, que envolve a Ridesa como um

todo.

Gostaria de terminar mostrando o câmpus da UFV. Esse é o prédio mais antigo da

universidade, que costumamos chamar de prédio principal. Toda essa apresentação

está disponível. Agradeço o convite para a minha participação.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente - Nós é que agradecemos, Prof. Maurílio. Passo a palavra ao Sr.
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Marcelo Franco, para sua exposição sobre o tema “A cadeia produtiva do etanol -

pesquisa, tecnologia e meio ambiente”.

Palavras do Sr. Marcelo Franco

Boa-noite. Caro Deputado Vanderlei Jangrossi, é uma satisfação enorme estar aqui

em nome do Secretário Portugal, que está em viagem para a Europa, para falar sobre

as políticas e diretrizes do Governador Aécio Neves em relação à áreas de bioenergia

e, eu diria, das energias renováveis, incluindo outras fontes de energia que não

somente a biomassa.

Srs. Deputados, meus senhores e minhas senhoras, em face do adiantado da hora,

não utilizarei transparências, que estarão disponíveis. Tentarei rapidamente mostrar

como estamos trabalhando a cadeia das energias renováveis no Estado de Minas

Gerais. São duas as políticas estabelecidas pelo governo nessa área: a criação do

projeto estruturador chamado APL de Biocombustível e a futura criação, já em

andamento, do Centro de Energias Renováveis do Estado de Minas Gerais no Cetec,

numa ação conjunta de três Secretarias de Estado - de Desenvolvimento Econômico,

de Agricultura e de Ciência e Tecnologia -, uma ação do governo. No que diz respeito

ao APL de Biocombustível - é muito difícil definirmos crosta nessa área -, optamos

por trabalhar três cadeias produtivas, procurando determinar uma região para a

concentração de esforços. Estamos trabalhando a cadeia produtiva do biodiesel e dos

óleos vegetais no Norte de Minas, integrado ao projeto da Petrobras de produção de

biodiesel. A cadeia do carvão vegetal e da biomassa vegetal na região central do

Estado, com o segmento do ferro-gusa e ferro-liga, e especialmente a cadeia do

etanol no Triângulo Mineiro. Nessas três áreas, abrimos três escritórios de integração

para que pudéssemos ter uma base de apoio aos nossos trabalhos. Especificamente

na região do Triângulo, o escritório foi aberto com a Fiemg regional. A Profª. Patrícia

está aqui presente, e estamos instalados no escritório, na região do Triângulo, em

Uberlândia. Vou-me ater especificamente à cadeia do etanol e quais são as três

ações pontuais básicas que estamos desenvolvendo nesses APLs.

Uma preocupação inicial na parte de mercado e negócios, procurando uma base

por meio de uma ação de inteligência competitiva, em parceria com a cadeia de

petróleo e gás. Na mesma base do núcleo de inteligência competitiva dessa cadeia,
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estamos em parceria com IEL-Fiemg, lançando o núcleo de inteligência competitiva

de bioenergia, que envolve a cadeia do etanol. Uma outra ação específica comentada

pelo Dr. Luiz Custódio pela manhã refere-se ao trabalho da parte de formação de

recursos humanos. A cadeia produtiva do etanol em Minas Gerais necessita - e há

um compromisso do governo nessa direção - fortalecer a formação de recursos

humanos tanto em nível elementar básico quanto médio e superior. E, para isso,

fizemos agora um trabalho integrado, iniciado pelo sindicato e pelas representações

do Norte, de sistematizarmos essa demanda, que chega a 30 mil pessoas a serem

treinadas em quatro anos naquela região. É um desafio gigantesco, pois falar em

substituir a colheita da cana implica sérios problemas de alocação dessa mão de obra

que será necessariamente dispensada desse processo de colheita, que é bastante

duro. Porém, precisamos achar uma colocação melhor, e esse é um desafio de

governo. Estamos integrados com o setor privado na busca de uma solução que não

resolva o problema de forma pontual, mas que crie uma estrutura capaz de dar

andamento de forma consistente. Sem criticar São Paulo, que está aí com 60% da

produção de açúcar e álcool no âmbito nacional, mas esse Estado busca mão de

obra formada aqui em Minas Gerais porque também não se preocupou com a

questão estrutural desse aspecto. Isso não é crítica, apenas uma observação

consistente. Não digo isso na parte de pesquisa, porque vimos que a CTC realmente

trabalhou bonito, e faremos o mesmo com o nosso centro de energia renovável.

Outra ação diz respeito à preocupação que atenderia alguns aspectos ambientais e

econômicos quanto ao controle de qualidade e certificação. Essas ações têm apoio

do APL. No que se refere ao centro de energias renováveis, nossa preocupação é

trabalharmos de forma integrada, baseados em duas redes: uma rede laboratorial

para o controle da qualidade de certificação em biocombustíveis - que já está pronta -

, com base no laboratório de química do Cetec e da UFMG, que já fazem o controle

de qualidade de combustíveis ligados à Agência Nacional de Petróleo - ANP -, gás

natural e biocombustíveis. Esses dois laboratórios-âncoras estão sustentando uma

rede laboratorial composta pelas principais universidades ligadas à área - já citada

aqui pelo Prof. Maurílio -, de Viçosa, de Uberlândia e de Lavras, além da região

Norte, que ganhará um laboratório especial para essa finalidade. Por exemplo, Jaíba



____________________________________________________________________________
584

já ganhou um laboratório, que será instalado em parceria com o Senai, para formação

de cursos de nível médio e superior na área de biocombustíveis. Pretendemos criar

uma competência lá no Norte também com essa finalidade. Assim, Minas Gerais

passaria a ter uma rede acreditada na ANP-Inmetro para dar guarida e suporte ao

programa de certificação. Dessa forma, o etanol ganhará condição de “commodity”

internacional. Com certeza absoluta, ficará entre Minas e São Paulo essa

competência, que não é simples, pois já vem por meio de um trabalho com a ANP

que exige muita tecnologia, equipamentos e investimentos. O Estado investiu cerca

de R$5.000.000,00 nessa rede até agora.

Há uma outra rede de pesquisa, ciência, tecnologia e inovação que daria suporte a

esse centro de energias renováveis. O Prof. Maurílio falou de um braço dela, são as

tecnologias advindas da química, da ciência agronômica e da biotecnologia. No

entanto, criamos também e estamos operando uma rede de engenharia da biomassa.

Trata-se de um projeto que estamos fechando, no valor de R$2.000.000,00, com

participação direta do setor privado e com o Ministério de Ciência e Tecnologia, para

um estudo da pirólise, da combustão, da gaseificação da matéria da biomassa,

envolvendo os resíduos sólidos urbanos e o lixo. E estaremos voltando a essa

competência no Cetec para coordenarmos essa rede que envolve as Universidades

de Itajubá, de Uberlândia e de Belo Horizonte, além de toda rede já tradicional e

extremamente competente, da rede conduzida na área da pesquisa florestal.

Minas Gerais detém, sem dúvida alguma, o maior plantio florestal do País, com

quase 1.270.000ha de florestas plantadas, e consome 70% do carvão vegetal do

Brasil, numa siderurgia limpa. Entretanto estamos com um problema sério, pois a

nossa siderurgia está usando carvão mineral, que, além de poluir o ambiente, é

importado e não dá os resultados sociais do carvão vegetal, que pode e tem de ser

tratado de maneira diferente. O produtor de carvão sempre foi um pária da sociedade,

mas, em Minas Gerais, ele vai deixar de sê-lo, pois ele precisa de conhecimento, de

tecnologia e apoio. O pequeno produtor tem de se integrar na cadeia produtiva do

ferro-gusa, do ferro-liga e da indústria sementeira, que é a principal indústria de Minas

Gerais, mas, infelizmente, ainda detém pouca tecnologia. Estamos investindo

pesadamente na expectativa de que um Estado mediterrâneo como o nosso, com 11
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universidades federais, 2 Cefets, 2 Embrapas federais, 1 Cetec e 1 Epamig, tem

competência de sobra para ser a base de todo o desenvolvimento intelectual do Brasil

central e caminharmos na área de energias limpas. Não queremos ser bons somente

nas três áreas da biomassa, mas nas quatro. Em relação ao biodiesel, nenhum outro

Estado tem a competência de Minas nem a vantagem comparativa de produzir

oleaginosas, diferentemente dos outros Estados. Temos a cana-de-acúcar, mas,

como o Prof. Maurílio disse, temos outras oportunidades com o etanol. Temos o

parque florestal, e o setor siderúrgico está mostrando o combustível sólido como

extremamente importante. Também temos a questão da suinocultura, dos resíduos

agrícolas e urbanos, o lixo para ser tratado na produção do biogás, e produzir energia

dessa biomassa. Mas queremos, e a Cemig está entrando - o Secretário expôs isso

claramente - de forma diferenciada nessa questão. Diria que a Cemig é muito mais

que um orgulho nacional, é um orgulho mineiro. Estamos internacionalizando a

Cemig. Quando digo nós, refiro-me ao Estado, ao Governador. A Cemig está

entrando na compra de cogeração de energia - um exemplo para o Brasil -, com os

setores já citados, e também entrando na energia eólica e na solar.

O Governador entendeu que a energia renovável é prioridade, e estamos

trabalhando na construção desse centro, baseado nessa ação de suporte nas duas

redes e criando, novamente, com a revitalização do Cetec. Vamos trabalhar em três

áreas no Cetec: uma de química da biomassa, num primeiro momento direcionada

para óleos. Queremos lubrificantes, aditivos e resinas do óleo. Queremos agregar

valor a essa cadeia produtiva, como está sendo feito na Europa. Como essa pesquisa

integrada da Itália, também estamos fazendo da mesma forma com a Espanha, num

projeto já estruturado, como o Maurílio expôs. Pretendemos, sem dúvida alguma,

trabalhar na engenharia da biomassa, na área de equipamentos, desenvolvendo

turbinas, geradores e rotores. Enfim, temos de diversificar a forma de conduzir a

economia mineira com uma preocupação de agregação de valor às nossas cadeias

produtivas. Somos extremamente competentes na produção de leite, mas

infelizmente agregamos pouco valor. No café, não agregamos praticamente nada e

somos o 2º maior produtor do mundo, e também na pecuária.

Temos de agregar valor às áreas de mineração, eletrônica, aço, siderurgia, enfim,
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às cadeias que são muito consumidoras de energia, que necessitam de muita

tecnologia. É essa a preocupação do Estado quando determina que a Secretaria de

Ciência e Tecnologia tenha programa direcionado ao suporte na geração de

conhecimento, tecnologia e inovação para a área energética do Estado.

Sinto-me honrado por estar ajudando um pouco nessa direção. No momento em

que esta Casa promove debate dessa natureza - e tem promovido debates em outras

linhas da energia renovável -, deve promover também ações concretas elogiando o

governo e, acima de tudo, mostrando à sociedade que podemos e devemos trabalhar

integrados. Tem sido essa a nossa proposta. Boa-noite. Obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de debates, esclarecendo

que os participantes poderão formular perguntas aos expositores. As questões

poderão ser encaminhadas por escrito ou feitas 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, dispensada a

formalidade das saudações pessoais. Cada participante disporá de até 2 minutos

para fazer sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para as respostas.

Informamos que a ata deste ciclo de debates contendo a transcrição completa das

exposições e debates será publicada no “Diário do Legislativo” do dia 12/11/2009.

Aos interessados em gravar em vídeo as reuniões deste ciclo de debates

esclarecemos que não será possível fornecer cópia das gravações, pois haverá

reprise do evento pela TV Assembleia. A reprise deste ciclo sobre o etanol será

exibida nos dias 7 e 8 de novembro, sábado e domingo, sempre a partir das 9 horas

da manhã.

Debates

O Sr. Presidente - Daremos início à fase dos debates. Com a palavra, o Deputado

Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de saudar a todos. Farei como o Eneas,

falarei rapidamente. Fiz questão de fazer esta intervenção porque este debate é muito

importante. Se fizermos análise histórica, veremos que nosso mártir da Inconfidência,

Joaquim da Silva Xavier - o Tiradentes -, patrono da Polícia Militar, foi esquartejado e



____________________________________________________________________________
587

morto pelo quinto da Coroa, por 20%. Hoje o ICMS do álcool é maior que 20%. Não

quero entrar no ponto de vista técnico, mas político. Aprendi em casa, com minha

mãe e com meu pai, que devemos seguir o que dizemos. Aliás, deveriam existir

mecanismos jurídicos para que os governantes cumpram o que prometem quando se

candidatam a cargos. Que realmente saia do papel o que foi prometido. No primeiro

mandato e no período da reeleição, o Governador prometeu rever a alíquota de ICMS

sobre o álcool em Minas Gerais, mas isso não saiu do papel. Se o Estado terá perdas

de receita, o ideal seria fazer estudo técnico do impacto financeiro-orçamentário,

verificar a Lei de Responsabilidade Fiscal antes de fazer promessa.

Na época da escravidão, os movimentos contrários à abolição alegavam que, se a

escravidão acabasse, o País quebraria. Quebrou? Não. Disseram o mesmo em São

Paulo. A arrecadação não caiu quando o ICMS do álcool diminuiu. Lá a alíquota é de

12%, e aqui, de 25%. Na verdade, a arrecadação não caiu porque a sonegação

diminuiu. Minas faz fronteira com vários Estados da Federação. Em Delta, em

Planura, a população abastece seus carros em Uberaba, que, por sua vez, abastece

em São Paulo. Se você vai a Araporã, percebe que os carros são emplacados e

abastecidos em Goiás. Fui recentemente a Resplendor e Aimorés e vi que a

população emplaca e abastece os carros no Espírito Santo. Portanto a sonegação é

muito grande. As pessoas se utilizam de artifícios para sair da alíquota sobre o álcool

em nosso Estado, que é muito mais elevada.

Para finalizar, queria dizer que tenho muito orgulho, como mencionado pelo

Deputado Zé Maia, da apresentação do nosso projeto. Fui um dos Deputados mais

votados desta Casa, tive 121 mil votos. A posse dos Deputados terminou às 15 horas.

Peguei 100 projetos de lei, encaminhei ao protocolo. Fiquei das 15 horas às 8 horas

do outro dia. Eu mesmo apresentei 100 projetos de lei. Não pedi a assessor. Fui o

primeiro Deputado a apresentar projetos. Apresentei 100 projetos, e, desses 100, 30

já estão prontos e em ordem do dia para serem apreciados e votados, porque já

tramitaram em todas as comissões. Dez projetos foram aprovados, afora as centenas

de emendas que aprovamos. Fiz questão de que o Projeto de Lei nº 1 fosse o que

garante a isenção do ICMS.

Não faço questão de ser “pai da criança”. Quero ver a questão da legalidade. Se o
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Governador cumprir com sua palavra, retiramos o projeto imediatamente. O Estado

tem mecanismos para isso. O Orçamento do Estado passou, de 2003 para agora, de

R$17.000.000.000,00 para mais de R$41.000.000.000,00. É uma questão de

prioridade. Só o Centro Administrativo tem mais de R$3.000.000.000,00 de

investimentos. Então, que faça justiça e realmente cumpra com sua palavra.

Fica aqui esta pergunta aos membros da Mesa: o que vocês acham dos

governantes? Eles saem candidatos, prometem uma plataforma de campanha no

pleito eleitoral e, depois de eleitos, não cumprem com o que prometeram. Fica aqui

essa pergunta para a Mesa.

O Secretário Simão Cirineu Dias - A questão do álcool “versus” gasolina que

verificamos aqui é que, embora se diga que é mais caro em Minas, não é. A PMPE

diz aqui que o litro de álcool em Minas Gerais é de R$1,6681; no Distrito Federal,

R$1,7910; no Espírito Santo, R$1,7793; em Goiás, R$1,49; no Paraná, R$2,10; em

Pernambuco, R$1,68; e no Rio de Janeiro, R$1,70. Portanto, só um preço bate em

Minas Gerais, que é o de Goiás. O resto não. O preço de São Paulo eu não tenho

porque ele não tem esse tipo de comparação. Disse na minha fala que São Paulo não

tem a PMPE, que é agregada no Confaz. São Paulo coloca o preço da indústria e

uma margem de valor agregado. Então, Minas Gerais tem o segundo menor preço

desse rol de empresas.

Por outro lado, Deputado, Minas Gerais reduziu o preço de material de construção,

o leite quase não paga ICMS, o café quase não paga. Aquele material que é mais

necessário para a população não paga imposto em Minas Gerais. Temos que

realmente dar prioridade. Estamos dando prioridade para o álcool. Fizemos uma

política de crédito benéfica para quem produz álcool, criamos um imposto presumido

para o álcool, que é benéfico para a política do álcool, como o próprio setor que tem

isso presente. Estamos dando, mas não podemos dar tudo. Temos que dar dentro do

que temos. Se o governo aumentou a receita de 18 para 41, aumentou, sim, mas

aumentou o nível de investimento de 520%, aumentou a despesa com saúde e com

educação, com segurança, colocou mais de 11 mil policiais na polícia. O governo fez

aquilo que era a maior prioridade para a população. Nesse caso, continuamos

trabalhando com o setor, Deputado. Esse setor nunca lhe dirá que a Secretaria de
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Fazenda não está aberta. Estamos dialogando constantemente com o setor. Todos

os dias recebemos seus representantes e vamos procurar os melhores caminhos

para o setor e para o Estado de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Secretário. Respondida a questão. Pergunta

dirigida ao meu querido Luiz Custódio, dos produtores de cana de Ponte Nova, Zona

da Mata: “Nossa região tem pequenos produtores de cana, e a cana é sua principal

renda. De acordo com as leis ambientais, vão perder até 50% da sua área de cana.

Acho que essas leis deveriam ser mais voltadas para o lado técnico e deveriam usar

o bom-senso. O que vocês acham dessa situação? Existe algum incentivo para esses

pequenos produtores?”.

Pergunta do Sr. Luiz Cláudio Vasconcelos dirigida ao Dr. Luiz Custódio: “Quais

desafios o setor sucroalcooleiro precisa vencer para continuar produzindo na Zona da

Mata? Qual a perspectiva para o fornecedor de cana na Zona da Mata e no restante

do Estado?”. Pergunta do produtor rural Cid Rosa Soares: “Há possibilidade de o

preço do álcool igualar-se ao preço da gasolina? Se isso acontecer, qual será a saída

dos fabricantes de etanol?”.

O Sr. Luiz Custódio Cotta Martins - Por acaso nasci na Zona da Mata. Meu bisavô

fundou a primeira usina açucareira de Minas Gerais em 1983. Meu avô fundou a

Usina Jatiboca, que ainda existe na Zona da Mata, em 1925. Estou hoje no sindicato.

Tenho, portanto, condições de responder a isso porque acompanhei toda esta fase da

região de Ponte Nova. Essa região tinha 1.400 pequenos e médios fornecedores de

cana. Nesse período, fomos abalados por planos econômicos, um atrás do outro, que

automaticamente diminuíram o preço da cana. Como se sabe, o pequeno produtor

não tem condições de aguentar preço baixo do seu produto por muito tempo. A usina

tinha 92% de fornecedores de cana e 8% só de cana própria. À medida que os planos

econômicos foram se sucedendo, os pequenos produtores foram deixando de

fornecer cana para a empresa. A usina não poderia ficar ociosa. À medida que os

fornecedores deixavam de plantar cana, tinham, então, de arrendar ou plantar cana

para suprir sua fábrica. Mesmo assim, hoje ainda há 400 pequenos e médios

fornecedores. Quer dizer, o maior fornecedor de cana na região de Ponte Nova

fornece 6.500t. No Triângulo, o maior fornecedor gira em torno de 80.000t a 200.000t.
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Então a Zona da Mata, sem dúvida alguma, na década de 50, respondia por 52% da

produção de açúcar de Minas Gerais; hoje responde por 2%. Infelizmente, temos

topografia acidentada, e esses planos econômicos foram descapitalizando, tirando

cada vez mais os fornecedores na entrega da matéria-prima e jogando essa

responsabilidade para a empresa. À medida que ia plantando a cana, não ganhava

também esse dinheiro, descapitalizando-se, assim, paulatinamente. Mas ela

sobreviveu; está lá.

Quero fazer esclarecimento aos senhores. Falou-se muito aqui sobre o término da

queima da cana em 2014. Mas, na topografia acima de 12%, pode-se queimar sim,

até que se encontre máquina que dê condições de sobrevivência. Teremos de olhar

os aspectos econômico e técnico. Não se pode, de uma hora para outra, fazer

desaparecer uma empresa e toda uma infraestrutura. É usina que recebe cana de 11

Municípios, com 400 pequenos fornecedores. A própria legislação prevê que, nessa

declividade, pode-se queimar até que se encontre solução. Então creio que lá há

condições. A terra é boa, dá boa produtividade.

O álcool e o açúcar passaram por dificuldades nas duas últimas safras. Acredito

que agora, como os preços estão econômicos, o açúcar está bom, assim como o

álcool; daqui para a frente, teremos preço bom na cana, que poderá soerguer a

economia da região.

Sobre a possibilidade de um dia o preço do álcool chegar ao valor do preço da

gasolina, acredito que isso não ocorrerá, porque, sem dúvida alguma, todos falam

hoje sobre ecologia e meio ambiente. Os produtos fósseis devem ser mais taxados

que os produtos renováveis. Essa é a batalha que colocamos. Não podemos ter a

mesma tributação para esses produtos. Se temos política ambiental, seja federal, seja

estadual, não há cabimento ter a mesma alíquota para o imposto do álcool e o da

gasolina.

Gostaria de finalizar minhas palavras em relação a essas perguntas dizendo que

houve aqui abertura tanto da Promotoria, onde estaremos para iniciar parceria a fim

de discutir esses problemas, quanto da Secretaria de Fazenda, aonde também, sem

dúvida, voltaremos, para discutir. No entanto, na realidade, os dados apresentados

aqui hoje são de até o mês de setembro. Hoje o preço do álcool é infinitamente
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inviável em Minas Gerais. Se continuar assim, não serão 500.000 litros excedentes,

mas toda a produção de hidratados em Minas, que deverá ser jogada fora. Mas jogar

fora onde? Todos os nossos vizinhos exportam álcool. Para entrarmos em São Paulo,

em Goiás ou nos Estados vizinhos, teremos de vender abaixo do preço outra vez, e

isso é prejuízo que afetará as empresas. Voltaremos à Secretaria de Fazenda, por

essa abertura que tivemos, para tentar mostrar que deve haver diferenciação de

tributação entre combustível fóssil e combustível renovável. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Certo, nobre Luiz Custódio, foi muito importante sua participação.

O objetivo do debate neste dia foi exatamente colher informações. Tudo que foi

passado e todos os setores que participaram foram de fundamental importância para

nós. Não é simplesmente tomar atitude única, sem pesquisar e lutar a fundo, até

mesmo porque uma das propostas manifestadas é que apresentaremos algumas

sugestões para realmente reunir os setores envolvidos, seus técnicos, para

analisarmos e estudarmos a viabilidade para o setor. É como o Dr. Antônio de Pádua

disse na sua exposição - acho que foi muito feliz -, é questão não apenas do setor da

cana-de-açúcar: o produtor tem de ter renda. Sem renda, não há condições de

trabalhar, de produzir. Hoje, pelo que se paga, é impossível o produtor ter renda.

Então como sobreviverá? Repito: não é simplesmente tomar uma única atitude. Foi

muito importante toda a análise feita aqui hoje. Pegaremos todas as apresentações e

as sugestões e as analisaremos profundamente. Essa parceria é muito importante, e

a temos tido com o Ministério Público, não apenas hoje, mas em outras

oportunidades, como quando esteve aqui para estudar, por exemplo, a situação da

Ceasa em relação ao queijo. Os setores, na verdade, querem colaborar para que haja

desenvolvimento sustentável.

Passarei a palavra, para as considerações finais de todos, a fim de encerrarmos a

reunião. Infelizmente, são 18h29min. Com certeza, colhemos bons frutos hoje.

Vivemos tantas lutas, Luiz Custódio, não apenas hoje, mas há muito tempo.

Certamente conseguiremos resolver o problema que temos em relação aos impostos

existentes. Abro a palavra para o Ministério Público, na pessoa do Dr. Luciano, para

suas considerações finais.

O Sr. Luciano Luz Badini Martins - Srs. Deputados, Sras. Deputadas, senhoras e
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senhores, quero só reafirmar nossa satisfação em participar deste painel

extremamente proveitoso. Pudemos fazer aqui uma avaliação muito ampla de todos

os impactos, interesses e interfaces do etanol em Minas.

Eventos como este são fundamentais para o conhecimento da matéria e para

fomentar o debate. Reafimo o interesse, mais que isso, a vocação do Ministério

Público para buscar essas alternativas, a fim de que consigamos efetivamente

implementar o desenvolvimento sustentável em nosso Estado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Muito obrigado. Com a palavra, o professor titular da UFV,

Maurílio Alves Moreira, para suas considerações finais.

O Sr. Maurílio Alves Moreira - Agradeço o convite. Gostaria, mais uma vez, de

enfatizar que, no que se refere à pesquisa, o Estado está preparado, assim como as

instituições mineiras e os centros da Embrapa, juntamente com essa rede. É um

problema complexo pensar em etanol de primeira e segunda gerações envolvendo

vários atores. Todavia, estamos muito bem preparados.

Espero que minha contribuição, aqui gravada, sirva de material para os Deputados

desta Casa analisarem a questão da pesquisa. Mais uma vez, agradeço o apoio

desta Casa, o qual tem sido dado à pesquisa em Minas Gerais por intermédio da

Fapemig.

O Sr. Presidente - Muito obrigado. Com a palavra, o Sr. Rodrigo Angelis Álvares.

O Sr. Rodrigo Angelis Álvares - Agradeço, em nome do Secretário Adjunto Shelley

de Souza e do Vice-Presidente da Feam, Gastão França, a participação da Supram

neste debate. Coloco à disposição dos senhores a Supram e seus técnicos para

mantermos esse diálogo positivo com o Ministério Público, com o governo e com o

setor, a fim de mantermos o crescimento dessa questão ambiental. Obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado. Com a palavra, o Dr. Marcelo Franco.

O Sr. Marcelo Franco - Também parabenizo esta Assembleia pelo evento.

Agradeço a todos a compreensão dos entendimentos que temos da matéria. Não

informei aos senhores que estamos recebendo uma doação do BID para que nos

aprofundemos nos estudos de criação desse centro de energias renováveis. No mais,

parabenizo-os pelo trabalho de hoje, que foi bastante proveitoso. Boa-noite a todos.

O Sr. Presidente - Obrigado. Com a palavra, o Deputado Luiz Custódio Cotta
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Martins.

O Sr. Luiz Custódio Cotta Martins - Pedirei meu dinheiro à Assembleia, já que sou

Deputado. Vou pegar meu “jeton”.

Agradeço ao Presidente da Assembleia Legislativa, que abriu a porta desta Casa

para que hoje realizássemos um debate profícuo, que deverá ter continuação, tanto

com o Executivo quanto com o Legislativo.

Agradeço aos coordenadores deste evento, como os Deputados Zé Maia, Vanderlei

Jangrossi e Fábio Avelar, assim como a participação de outros Deputados, como

Weliton Prado, que brilhantemente esteve aqui até o final e acompanhou a discussão

do problema. Agradeço também aos demais Deputados que, após se justificarem,

tiveram de sair mais cedo para reunir-se com o Governador do Estado.

A saída para o setor, para a economia, para tudo, passa por esta Casa. Por meio

do Legislativo, as leis devem ser discutidas, formuladas e aprovadas. Devemos dar

continuação a esta discussão. Não podemos esmorecer. Precisamos continuar na

luta para que o setor do álcool se desenvolva em Minas Gerais.

Agradeço ao pessoal de Ponte Nova, que veio de ônibus e está aqui até agora, já

cansado. Tenham um bom regresso. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Muito obrigado. Quero fazer um convite a todos e também ao

Luciano para o debate público que haverá na Comissão de Política Agropecuária, no

dia 16 de novembro, quando trataremos do tema “Contribuição de Minas para a

reforma do Código Florestal Brasileiro”, com o objetivo de discutir os conflitos entre as

regras florestais e a produção agrícola de Minas Gerais, conhecer as propostas de

reforma desse Código e discutir os seus fundamentos. Fazemos o convite a todos os

Deputados da Comissão Especial da Câmara para Reforma do Código Florestal

Brasileiro. Está confirmada a presença do Presidente da Comissão, Deputado

Micheletto, dos pesquisadores da Embrapa e da UVF. A participação de todos será

muito importante.

Agradeço a todos os presentes. Este dia foi muito proveitoso, embora um pouco

cansativo, porque desde a manhã estamos aqui. Mas, com certeza, saímos

enriquecidos com tudo o que foi apresentado. Esta Casa fará a sua manifestação

analisando tudo e encaminhando as propostas que sabemos serem viáveis para o
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nosso Estado.

ATA DA 83ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/11/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Fase: Suspensão e reabertura dos trabalhos - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin

Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo

Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos

Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro

Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão -

Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora -

Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -

Maria Tereza Lara - Mauri 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 Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h14min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

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

1ª Parte

Atas

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura das atas das duas



____________________________________________________________________________
595

reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e a votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 20 minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes da

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Encerramento

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

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

Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já

publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 3ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR E DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/8/2009

Às 14h47min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Eros Biondini e Carlin Moura, membros da Comissão de Participação Popular, e o

Deputado Eros Biondini (substituindo o Deputado Walter Tosta, por indicação da

Liderança do BSD), membro da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação

Social. 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 debater sobre a normatização dos serviços prestados pelos “call
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centers” e comunica o recebimento de ofício da Deputada Rosângela Reis em que

justifica sua ausência nesta reunião. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião

para ouvir os Srs.: Carlos Willian, Deputado Federal, Elaine Noronha Nassif,

Procuradora-Chefe do Ministério Público do Trabalho - PRT 3ª Região, Lailah

Vasconcelos de Oliveira Vilela, Auditora Fiscal do Trabalho - Superintendência

Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais - SRTE -, Brígido Roland Ramos,

Presidente da Federação Interestadual dos Trabalhadores em Telecomunicações -

Fittel -, Solemar Batista Andrade, Diretor-Presidente da Empresa AeC Centro de

Contatos S.A., Carlos Magno de Freitas, Secretário Geral da CUT, representando

Marco Antônio de Jesus, Presidente da Central Única dos Trabalhadores - CUT-MG -,

Gilson Luiz Reis, Presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil

- CTB -, e Fernando Cançado, Diretor de Coordenação Geral do Sinttel, que são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na condição de autor do

requerimento que motivou a reunião, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e, cumprida a finalidade da

reunião, agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e demais

presentes, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir - Carlin Moura.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/11/2009

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados João Leite e Tenente Lúcio, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Maria Tereza Lara,

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofícios do Sr. Manoel Inácio



____________________________________________________________________________
597

Bueno, Vereador da Câmara Municipal de Monte Sião, encaminhando solicitações

dessa Casa em relação à segurança pública do Município e fotos da cadeia pública; e

do Deputado Fahim Sawan, Coordenador da Comissão Extraordinária de Políticas

Públicas de Enfrentamento à Aids, às DSTs, ao Alcoolismo, às Drogas e

Entorpecentes, convidando os membros desta Comissão a participarem do debate

público sobre o enfrentamento ao narcotráfico e a descriminalização das drogas, que

será realizado no Plenário desta Casa, no dia 9/11/2009. Passa-se à 2ª Fase da 2ª

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

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

são aprovados os Requerimentos nºs 4.894/2009 com as Emendas nºs 1 e 2, e

4.897/2009. 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 Tenente Lúcio em que solicita sua indicação

como representante da Comissão no debate sobre segurança pública, a ser realizado

em 6/11/2009, no Município de Uberlândia. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2009.

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

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 3/11/2009

Às 15h23min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Antônio Carlos Arantes e Carlos Gomes, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar matérias constantes na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofícios dos
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Srs. José Luiz Motta de Avellar Azeredo e Gilson José Ximenes Abreu, publicados no

“Diário do Legislativo” de 22 e 30/10/2009, respectivamente. 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 da Mensagem nº

247/2008, em turno único, na forma do projeto de resolução que apresenta; do

Projeto de Resolução nº 2.473/2008, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, que

apresenta; e do Projeto de Lei nº 3.680/2009, no 1º turno, na forma proposta. 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 4.811, 4.834, 4.838, 4.844,

4.847 e 4.848/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados: Vanderlei Jangrossi,

Chico Uejo, Antônio Carlos Arantes e Carlos Gomes em que solicitam audiência

pública para debater a política de regularização das terras públicas do Estado, em

especial das terras devolutas; Vanderlei Jangrossi, Antônio Carlos Arantes e Carlos

Gomes em que solicitam audiência pública para debater os problemas enfrentados

pelos comerciantes do Mercado Livre do Produtor do Ceasa, em vista da

implementação de novo regulamento pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento; e Lafayette de Andrada em que solicita audiência pública em

Barbacena para debater a situação do Ceasa local. Cumprida a finalidade da reunião,

a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Carlos Gomes -

Domingos Sávio.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 4/11/2009
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Às 10h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Deiró Marra,

Carlin Moura e Gustavo Valadares (substituindo o Deputado Ruy Muniz, por indicação

da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Deiró Marra, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura

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

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante da pauta e a deliberar sobre proposições da Comissão e comunica

o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Sr. José Gomes Filho, Diretor

do SindUte, em que faz solicitação referente à análise, por esta Comissão, do Projeto

de Lei nº 2.215/2008; e da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Estado do

Planejamento, publicado no “Diário do Legislativo” de 30/10/2009. 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 aprovado, em

turno único, o Projeto de Lei nº 3.582/2009, que recebeu parecer por sua aprovação.

Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 4.875/2009. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados: Carlin Moura e Ruy Muniz em que solicitam seja

realizada reunião de audiência pública para debater as perspectivas de

funcionamento da Universidade Vale do Rio Verde - Unicor - em face das graves

crises acadêmica e financeira que enfrenta aquela instituição; Ruy Muniz em que

solicita seja realizada reunião com convidados, com a finalidade de receber o grupo

de trabalho criado para acompanhar e avaliar as atividades da Uemg, conforme

reunião realizada na Secretaria de Estado do Planejamento em 10/8/2009, além de

conhecer o cronograma de atividades do mencionado grupo. Cumprida a finalidade

da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Ruy Muniz, Presidente - Deiró Marra - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro Silva.
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ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

5/11/2009

Às 9h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Chico Uejo, 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

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 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, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.876/2009

na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Chico Uejo); 3.882/2009 com a

Emenda nº 1 e 3.854/2009 na forma do Substitutivo nº 1, e do Projeto de Lei

Complementar nº 55/2009 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas - Padre João - Sebastião Costa.

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 5/11/2009

Às 10h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Adelmo

Carneiro Leão, Antônio Júlio, Juarez Távora, Lafayette de Andrada e Fábio Avelar

(substituindo o Deputado Inácio Franco, por indicação da Liderança do BPS),

membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Arlen

Santiago. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara

aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada
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e solicita aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

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

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 3.826 e 3.864/2009 são retirados de

pauta por determinação do Presidente por não cumprirem pressupostos regimentais.

Registra-se a presença dos Deputados Sargento Rodrigues e Weliton Prado. Na fase

de discussão dos pareceres sobre o Projeto de Lei nº 3.882/2009, que conclui pela

aprovação da matéria com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça

(relator: Deputado Zé Maia) e do Projeto de Lei Complementar nº 53/2009, que

conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1 e pela rejeição das

Emendas nºs 6, 7, 9 a 12, da Comissão de Constituição e Justiça, e das Emendas nºs

14, 16 e 24, e da Subemenda nº 2 à Emenda nº 2, da Comissão de Administração

Pública (relator: Deputado Lafayette de Andrada), no 1º turno, o Presidente defere os

pedidos de vista do Deputado Adelmo Carneiro Leão. Retiram-se da reunião os

Deputados Sargento Rodrigues, Arlen Santiago, Juarez Távora, Lafayette de Andrada

e Weliton Prado. Na fase de discussão do parecer que conclui pela aprovação da

Mensagem nº 350/2009 com a apresentação de projeto de resolução (relator:

Deputado Lafayette de Andrada), é apresentado o voto em separado pelo Deputado

Adelmo Carneiro Leão, que conclui pela rejeição da mensagem. Submetido a votação

é aprovado o parecer, salvo o voto em separado, registrando-se os votos contrários

dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Antônio Júlio. O Presidente informa que, com

a aprovação do parecer do relator, está prejudicado o voto em separado apresentado.

Na fase de discussão do parecer que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº

3.481/2009 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, no

1º turno, o relator, Deputado Zé Maia, retira seu parecer e apresenta outro parecer,

que conclui pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2 e pela rejeição do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Após discussão e votação,

é aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para as próximas

reuniões extraordinárias no dia 10/11/2009, às 9h45min e 19h30min, com edital a ser
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publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Inácio Franco - Jayro Lessa - Juarez

Távora.

ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 10/11/2009

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Adelmo Carneiro Leão, Antônio Júlio, Inácio Franco e Juarez Távora,

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a

subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres

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

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos

Projetos de Lei nºs 3.882/2009 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça (relator: Deputado Zé Maia), registrando-se o voto em branco do Deputado

Adelmo Carneiro Leão; e 3.506/2009 na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão do

Trabalho, da Previdência e da Ação Social, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Inácio Franco). O parecer

sobre o Projeto de Lei nº 3.321/2009, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude

de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Juarez Távora. Na fase de

discussão do parecer do relator, Deputado Jayro Lessa, que conclui pela aprovação

do Projeto de Lei nº 3.876/2009 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, no 1º turno, o Presidente defere o

pedido de vista do Deputado Adelmo Carneiro Leão. O Presidente determina a

distribuição em avulso do parecer que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº

3.854/2009 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,

com as Emendas nºs 1 a 3, do qual é relator. Cumprida a finalidade da reunião, a
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Presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca a reunião

extraordinária de hoje, às 19h30min, convoca os membros da Comissão para a

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Fábio Avelar - Lafayette de Andrada -

Juarez Távora.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 424/2009

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, um processo administrativo de legitimação de posse de terra devoluta rural

do Estado.

A mensagem foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/10/2009 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

Por intermédio da Mensagem nº 424/2009, o Governador do Estado encaminhou a

esta Casa um processo de legitimação de terra devoluta rural, situada no Município

de Felisburgo, na Fazenda Caraíva/Brejos/Córrego Azul, com área de 123,7350ha,

em nome de Glauce Botelho Pinto, devidamente instruído pelo Instituto de Terras do

Estado de Minas Gerais - Iter-MG -, 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 para aprovar, previamente, a alienação ou a

concessão de terra pública, ressalvados os casos de legitimação de terras devolutas
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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 50ha a quem cumpra os requisitos

constitucionais; de ação judicial discriminatória, limitada à área de 250ha, 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 da Constituição do Estado permite a

alienação de terra devoluta rural, por compra preferencial, até a área de 250ha, em

nome de 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

estaduais, estabelece que, para tornar o lote economicamente produtivo, o posseiro

deve utilizar, no mínimo, 30% de sua área aproveitável em agricultura e 50% em

pecuária ou 40% nas duas atividades. A vinculação pessoal à terra é definida pelo art.

19 da referida lei 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-MG, a requerente, Glauce

Botelho Pinto, utiliza 60% da área aproveitável da gleba pretendida em pecuária e

reside no Município de Felisburgo. Atende, portanto, aos requisitos legais para ter

preferência na aquisição da área de 123,7350ha, que se encontra de acordo com o

limite constitucional previsto no § 6º do referido art. 247.

Por fim, é importante esclarecer que, na tramitação do processo de que trata a

proposição em análise, será observada a Lei nº 11.020, de 1993, que dispõe sobre

terras públicas e devolutas estaduais.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela apresentação de projeto de resolução, a seguir

formalizado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO

Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do
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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 em nome de Glauce Botelho Pinto de terra

devoluta situada na Fazenda Caraíva/Brejos/Córrego Azul, no Município de

Felisburgo, com área de 123,7350ha (cento e vinte e três vírgula sete mil trezentos e

cinquenta hectares).

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

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente e relator - Antônio Carlos Arantes - Carlos Gomes -

Domingos Sávio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.103/2008

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 do Circuito Turístico

Nascentes das Gerais, com sede no Município de Cássia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/3/2008 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Turismo, Indústria, Comércio e

Cooperativismo.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.103/2008 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação do Circuito Turístico Nascentes das Gerais, com sede no Município de

Cássia.

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 (veja alteração de 13/10/2009), o

§ 4º do art. 32 e o art. 52 determinam que os ocupantes de cargos eletivos da

associação e os conselheiros não serão remunerados; e o art. 49 dispõe que, em

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

municipal, estadual ou federal, de fins não econômicos idênticos ou semelhantes.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.103/2008.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ademir Lucas - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.379/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Esporte Clube Recreativo Rio Verde, com sede no

Município de Varginha.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/5/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.379/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Esporte Clube Recreativo Rio Verde, com sede no Município de Varginha.

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

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no § 1º do art. 62 que,

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

congênere; e no art. 69 estabelece que as funções de direção da entidade não serão

remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.379/2009.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ademir Lucas - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.604/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Guatapará, com

sede no Município de Muzambinho.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/8/2009 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 3.604/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Guatapará, com sede no Município

de Muzambinho.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

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

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 32, que as

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

no art. 35 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, legalmente constituída e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.604/2009.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ademir Lucas - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.629/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Lions Clube Montes Claros Sertanejo, com

sede no Município de Montes Claros.

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 3.629/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Lions Clube Montes Claros Sertanejo, 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 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. 17 dispõe que, em caso

de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá ao Distrito do Lions Clube 4,

com sede no Município de Belo Horizonte; e o parágrafo único do art. 20 determina

que todos os cargos da Diretoria e das comissões serão exercidos gratuitamente.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.629/2009.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Sebastião Costa - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.742/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe, encaminhado a

esta Casa por meio da Mensagem nº 405/2009, autoriza a abertura de crédito

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Ministério Público do

Estado de Minas Gerais e do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.

Publicado no “Diário do Legislativo”, em 17/9/2009, foi o projeto distribuído a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e

do art. 204 do Regimento Interno.

Nos termos do § 2º do referido art. 204, foi concedido prazo de 20 dias para

apresentação de emendas. No decurso do prazo regimental, não foram apresentadas

emendas.

Fundamentação
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O projeto de lei em tela tem como objetivo autorizar a abertura de crédito

suplementar de R$21.470.000,00 ao Orçamento Fiscal do Estado, sendo

R$19.470.000,00 em favor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e de

R$2.000.000,00 em favor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor,

para atender a: despesas de custeio, no valor de R$3.650.000,00; despesas de

investimento com a compra de equipamentos, no valor de R$1.000.000,00; e

despesas com pagamento de pessoal e encargos sociais, no valor de

R$16.820.000,00.

Inicialmente, ressaltamos que o projeto se faz necessário em virtude de a Lei

Orçamentária Anual – LOA –, Lei nº 18.022, de 2009, não conter autorização para o

Poder Executivo abrir crédito suplementar aos orçamentos do Ministério Público do

Estado de Minas Gerais e do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.

Conforme os arts. 41 e 42 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas

gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços

dos entes federados, os créditos suplementares, que se destinam a reforço de

dotação insuficientemente prevista na lei do orçamento, serão autorizados por lei e

abertos por decreto. Além disso, o art. 43 determina que a abertura desses créditos

depende da existência de recursos e será precedida de exposição justificativa.

Em consonância com o disposto na referida lei federal, o projeto prevê em seu art.

2º que, para a abertura do crédito solicitado, serão utilizados recursos provenientes

de: excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor para o Fundo

Financeiro de Previdência – Funfip –, previsto para o corrente exercício, no valor de

R$1.000.000,00; excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o

Funfip, previsto para o corrente exercício, no valor de R$1.000.000,00; superávit

financeiro da receita de Recursos Diretamente Arrecadados do Fundo Estadual de

Proteção e Defesa do Consumidor, no valor de R$2.000.000,00; anulação de

dotações orçamentárias do Ministério Público do Estado de Minas Gerais no valor de

R$17.220.000,00; convênio entre o Ministério Público e a Secretaria Especial de

Políticas para as Mulheres, objetivando apoio financeiro às ações de promoção de

políticas públicas para mulheres no âmbito do Projeto Violência Interrompida, Direito

e Ação – Vida –, no valor de R$150.000,00; e excesso de arrecadação da receita de
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doações de pessoas, de instituições privadas ou do exterior a órgãos e entidades do

Estado, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, previsto para o corrente

exercício, no valor de R$100.000,00.

O art. 3º do projeto ressalva que a abertura do crédito observará as normas

pertinentes da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF –, Lei Complementar Federal nº

101, de 2000, em especial os limites de despesa com pessoal. Informamos que a

LRF, no art. 20, II, “b”, determina que a despesa total com pessoal do Ministério

Público dos Estados não poderá exceder a 2% da Receita Corrente Líquida – RCL.

Conforme a exposição de motivos constantes na Mensagem nº 405/2009, os

R$2.000.000,00 destinados ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor

serão para atender a despesas de custeio e compra de equipamentos. Quanto aos

R$19.470.000,00 destinados ao Ministério Público do Estado, R$16.820.000,00 são

para pagamento de pessoal ativo e inativo, R$2.300.000,00 para pagamento de

pensionistas e R$350.000,00 para despesas de custeio.

De acordo com dados extraídos do Armazém Siafi em 5/10/2009, a execução

orçamentária regulamentada pelo § 2o do art. 18 da LRF até o mês de setembro

indica que a despesa com pessoal do Ministério Público do Estado atingiu 1,74% da

RCL e se encontra, assim, dentro dos limites legais. Segundo dados divulgados pela

Secretaria de Estado de Fazenda, a RCL dos 12 últimos meses foi de R$28,65

bilhões. Ao acrescentarmos o valor do crédito suplementar em análise, as despesas

projetadas representarão 1,81% da RCL, permanecendo dentro do limite prudencial

definido no parágrafo único do art. 22 da LRF. Destacamos que, para esta análise, os

gastos com pensionistas deverão ser computados como despesa de pessoal,

conforme determina o “caput” do art. 18 da LRF. Assim, ressaltamos que o projeto em

tela busca autorizar a suplementação de dotações com pessoal em R$19.120.000,00,

e não apenas de R$16.820.000,00.

Conforme o exposto acima e tendo em vista que o crédito suplementar não cria

nem aumenta despesas, apenas autoriza a abertura de crédito ao orçamento atual,

entendemos que o projeto em análise atende às exigências legais e, portanto, não

encontra óbice a sua aprovação.

Conclusão
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Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.742/2009 em

turno único.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Zé Maia, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão - Juarez Távora - Lafayette

de Andrada.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.867/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a entidade Lar dos Idosos Nossa Senhora de Lourdes da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Nova Lima.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/10/2009 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 3.867/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Lar dos Idosos Nossa Senhora de Lourdes da Sociedade de São Vicente de

Paulo, com sede no Município de Nova Lima.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que, no art. 36 do estatuto constitutivo da instituição, o inciso III determina

que as atividades dos membros da Diretoria, Conselheiros, associados, instituidores,

benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas; e o inciso IV dispõe que, em

caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
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congênere, preferencialmente vinculada à Sociedade São Vicente de Paulo, dotada

de 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 3.867/2009.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.868/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Assistencial Carmo da Mata –

AACM –, com sede no Município de Carmo da Mata.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/10/2009 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 3.868/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Assistencial Carmo da Mata – AACM –, com sede nesse Município.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 31 determina que as
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atividades dos associados, que compõem o quadro de sua administração, não serão

remuneradas; e o art. 35 dispõe que, em caso de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a associação congênere do Município ou a entidade de

fins não econômicos, 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 3.868/2009.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ademir Lucas - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.869/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de

Materlândia – APRMG –, com sede no Município de Materlândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/10/2009 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 3.869/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Produtores Rurais de Materlândia – APRMG –, com sede no

Município de Materlândia.

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, os arts. 16 e 45 dispõem que,

em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado à entidade

congênere, legalmente constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social; e o art. 46 veda a remuneração dos membros do Conselho de Administração

e do Conselho Fiscal.

Conclusão

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

do Projeto de Lei no 3.869/2009.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.879/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Nova União e

Adjacências – ACBNUA –, com sede no Município de Guanhães.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/10/2009 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 3.879/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Bairro Nova União e Adjacências - ACBNUA -, com sede

no Município de Guanhães.

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

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro
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atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

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

atividades de seus Diretores, Conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalentes

serão exercidas gratuitamente; e o art. 32 dispõe que, em caso de sua dissolução, o

patrimônio remanescente reverterá à instituição congênere, reconhecida de utilidade

pública federal, estadual ou municipal, registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.879/2009.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ademir Lucas - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.885/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em tela tem por escopo

instituir a Semana Estadual de Luta contra a Depressão.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/10/2009 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.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.885/2009 tem por escopo seja instituída a Semana Estadual

de Luta contra a Depressão, a ser realizada anualmente na primeira semana do mês

de agosto, ocasião em que serão promovidas atividades educativas de

conscientização e orientação para o enfrentamento da depressão.
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A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de

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

todos dotados de autonomia política, administrativa e financeira, desfrutando de

competência legislativa própria. À União compete legislar privativamente sobre as

matérias em que predomina o interesse nacional, relacionadas no art. 22 da

Constituição da República; e, aos Municípios, sobre assuntos de interesse local,

conforme preceitua o seu art. 30, I.

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

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

privativo da União ou do Município.

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

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

componentes do sistema federativo.

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

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

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção a que ora é examinada.

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

deflagração do processo legislativo.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.885/2009.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.893/2009

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 Grupo Bem Viver da Terceira Idade, com sede

no Município de Maria da Fé.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/10/2009 e distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.893/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grupo Bem Viver da Terceira Idade, com sede no Município de Maria da Fé.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 39 que, na

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

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidades públicas; e no

art. 43 dispõe que não remunera os cargos eletivos ou de confiança da instituição.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.893/2009.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2009.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Ademir Lucas - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.894/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Presbiteriana Nova Vida -

ABVIDA -, com sede no Município de Contagem.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 23/10/2009 e distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.894/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente Presbiteriana Nova Vida - ABVIDA -, 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 e não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 27 que os cargos

de sua administração não serão remunerados; e no art. 31 que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere

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

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.894/2009.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ademir Lucas - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.896/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos

Condenados de Viçosa, com sede no Município de Viçosa.
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A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 23/10/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.896/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Viçosa.

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. 67 que, na

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

congênere de fins não econômicos; e no art. 69 estabelece que os Diretores e

Conselheiros não serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer

lucro, salário, bonificação ou vantagem.

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

parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do

projeto, para acrescentar o nome do Município sede da entidade.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.896/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção e

Assistência aos Condenados de Viçosa – Apac-Viçosa -, com sede no Município de

Viçosa.”.
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Sala das Comissões, 10 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.897/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Pescadores Profissionais do Município

de Jacinto, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 23/10/2009 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 3.897/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pescadores Profissionais do Município de Jacinto, com sede nesse

Município.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 29 que os cargos

de sua administração não serão remunerados; e no art. 33 estabelece que, na

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

entidade congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social, ou a entidade pública.

A fim de retificar o nome da Associação, de acordo com o estatuto constitutivo,
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apresentamos o Substitutivo no 1, ao final deste parecer.

Conclusão

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

do Projeto de Lei no 3.897/2009 na forma do Substitutivo no 1, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Declara de utilidade pública a Associação dos Pescadores Profissionais do

Município de Jacinto – APPJ –, com sede nesse Município.

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 – APPJ –, com sede nesse Município.

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

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas - Padre

João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.253/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei nº 3.253/2009 dispõe

sobre a criação do Selo Verde de controle e redução do esgotamento sanitário para

os Municípios, no âmbito do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 25/8/2009, a proposição foi distribuída a

esta Comissão para receber parecer quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e

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

Fundamentação

Nos termos do art. 1º do projeto em tela, os Municípios do Estado cujo tratamento

de esgoto sanitário seja feito pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais -

Copasa - ou por Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae - local deverão integrar

seus sistemas de controle e tratamento do esgotamento sanitário das residências ao

do sistema estadual, para o controle do governo.

Tal controle será feito mediante a criação de banco de dados estadual que

armazenará as informações para mapear o controle e o tratamento do esgotamento
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sanitário dos Municípios.

Segundo a proposição, o Município que expandir sua rede de tratamento sanitário

receberá como benefício o Selo Verde de qualidade e eficiência pelo controle e

tratamento do esgotamento sanitário e será reconhecido como Município amigo da

natureza e da preservação do meio ambiente. O projeto estabelece ainda que será

dada ampla divulgação do resultado pelos meios de comunicação de abrangência

estadual. Tal campanha será realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação

e os Conselhos Municipais do Meio Ambiente.

É preciso dizer que expressiva parte dos Municípios mineiros recorrem à Copasa

para a realização de serviços de tratamento de água e esgoto, dada a incapacidade

técnica e financeira dessas municipalidades para realizarem por si sós tais serviços.

Cumpre salientar que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e

Política Urbana está desenvolvendo, em parceria com a Fundação João Pinheiro e a

Copasa, o Sistema de Informação sobre Saneamento - Seis -, ação prevista no

Projeto Estruturador “Saneamento Básico: mais saúde para todos”. Objetiva-se a

coleta de informações atinentes aos serviços de abastecimento de água,

esgotamento sanitário, coleta, manejo e destinação de resíduos sólidos urbanos e

sistema de drenagem pluvial urbana, além de dados sobre a gestão municipal em

saneamento.

O projeto de lei em análise envolve, portanto, duas questões principais: proteção ao

meio ambiente e saneamento básico.

No que se refere ao meio ambiente, a Constituição Federal estabelece, no inciso VI

do art. 23, que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municípios protegê-lo e combater a poluição em qualquer de suas formas. O

inciso VI do art. 24 do mesmo diploma preceitua que compete à União, aos Estados e

ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna,

conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio

ambiente e controle da poluição.

Embora a ordem jurídica nacional não seja clara ao definir a competência em

matéria de abastecimento de água e esgotamento sanitário, deixa entrever que a
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competência é, também, comum à União, aos Estados e aos Municípios.

Nos inciso IX do art. 23 da Constituição Federal, encontram-se atribuições comuns

para a promoção de programas de construção de moradia e de saneamento básico.

Dispositivos da Constituição mineira - especialmente o inciso IX do art. 11, o inciso

II do art. 183, o inciso IV do art. 190, o art. 192 e o inciso IV do art. 245 - confirmam

tal competência comum e estimulam a prestação dos serviços de forma cooperativa

entre o Estado e os Municípios.

No plano infraconstitucional, a Lei Federal nº 11.445, de 5/1/2007, estabelece as

diretrizes nacionais para o saneamento básico. Por seu turno, a Lei Estadual nº

11.720, de 28/12/94, que dispõe sobre a política estadual de saneamento básico,

estatui, no seu art. 5º, que o Estado realizará programa conjunto com os Municípios

para a execução dos serviços de saneamento básico nas regiões metropolitanas, nas

aglomerações urbanas e em outras regiões onde a ação comum se fizer necessária.

A matéria em análise insere-se, assim, no campo de competência legislativa do

Estado, e não está incluída entre aquelas previstas no art. 66 da Constituição do

Estado como sendo de iniciativa reservada do Governador, do Presidente da

Assembleia, do titular do Poder Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de

Contas. Não há, portanto, óbice constitucional à sua tramitação nessa Casa.

Todavia, impõem-se alterações na proposição, com vistas a afastar algumas

impropriedades técnicas e redacionais. Assim, entendemos que o art. 3º foi redigido

em termos excessivamente vagos, o que acaba por dificultar a aplicação prática da

norma nele contida. De fato, segundo tal artigo, serão beneficiados com o Selo Verde

“os Municípios que aumentarem o tratamento e automaticamente o controle do

sistema de rede de esgotamento sanitário”. A alteração proposta tem em vista

imprimir maior objetividade ao artigo, buscando estabelecer parâmetros mais claros

para a concessão do selo. Assim, propomos sejam contemplados com o selo os

Municípios que ampliarem o índice de coleta de esgoto da população urbana ou

melhorarem a eficiência do tratamento de esgoto para além dos referenciais mínimos

estabelecidos pelo órgão estadual competente.

Outro reparo a ser feito incide sobre o art. 4º do projeto, o qual determina que

campanha de divulgação do Selo Verde será empreendida pela Secretaria de Estado
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de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em parceria com a Secretaria de

Estado de Educação e com os Conselhos Municipais do Meio Ambiente. Não nos

parece adequado que o dispositivo em questão já antecipe quais as Secretarias de

Estado ficarão encarregadas da divulgação do Selo Verde, sendo mais apropriado

estabelecer que o Estado, por meio do órgão competente, fará tal divulgação,

remanescendo, assim, para o próprio Executivo, a margem de discricionariedade

necessária para essa definição.

Por seu turno, o art. 5º deve ser suprimido, por conter disposição ociosa, ao

estabelecer que as despesas decorrentes da nova lei correrão por conta das

dotações próprias consignadas no orçamento vigente.

Outrossim, impõe-se a supressão do art.6º, segundo o qual o Poder Executivo

regulamentará o disposto na nova lei no prazo de noventa dias a contar de sua

publicação. Neste ponto, é preciso dizer que não é dado ao Legislativo assinar prazo

para que o Executivo venha a regulamentar as leis, sob pena de violação do princípio

da separação dos Poderes. Na verdade, a expedição de decreto regulamentar já é

ato que se insere no domínio de atuação institucional do Poder Executivo, razão pela

qual qualquer dispositivo alusivo à função regulamentadora desse Poder apresenta-

se como desnecessário e impróprio, daí a necessidade de supressão do mencionado

artigo.

As alterações propostas são formalizadas ao final deste parecer mediante o

Substitutivo nº 1.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.253/2009 na forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a criação do Selo Verde de controle e redução do esgotamento

sanitário para os Municípios, no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado manterá um sistema integrado de informações sobre os serviços

de tratamento sanitário ofertados nos Municípios, para fins de diagnóstico e

planejamento das ações voltadas para o saneamento.
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Art. 2º - Os Municípios que ampliarem o índice de coleta de esgoto da população

urbana ou melhorarem a eficiência do tratamento de esgoto para além dos

referenciais mínimos estabelecidos pelo órgão estadual competente receberão como

benefício o Selo Verde de qualidade e eficiência pelo controle e tratamento do

esgotamento sanitário e o reconhecimento como Município amigo da natureza e da

preservação do meio ambiente.

Parágrafo único - O Estado realizará, por meio dos órgãos competentes, ampla

divulgação do Selo Verde, através dos meios de comunicação oficiais, em parceria

com os Conselhos Municipais do Meio Ambiente

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

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.321/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em epígrafe dispõe

sobre as condições e a efetivação do trabalho dos sentenciados do sistema prisional

do Estado de Minas Gerais.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade na forma

do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Em análise de mérito na Comissão de Direitos Humanos, o projeto recebeu parecer

pela aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Co missão de Constituição e Justiça,

com a Emenda n° 1, apresentada.

Segue agora nesta Comissão, nos termos do Regimento Interno, para receber

parecer.

Fundamentação

O projeto em análise trata de uma matéria que, já há bastante tempo, tramita nesta

Casa. O Projeto de Lei n° 1.067/2000, da Deputada M aria Tereza Lara, dispunha

sobre as condições e a efetivação do trabalho dos sentenciados do sistema prisional,
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objetivando a utilização de mão de obra dos sentenciados dentro dos presídios para

garantir a oportunidade de percepção de salários e de redução de penas com as

horas trabalhadas. O Projeto de Lei n° 1.405/2001, do Deputado Gil Pereira, dispunha

sobre a criação de programa de trabalho remunerado para detentos arrimo de família,

estabelecendo incentivos para a geração de vagas, como a redução de ICMS para as

empresas que empregassem egressos do sistema penitenciário. Em maio de 2001,

os projetos foram reunidos por decisão da Presidência, por tratarem de matéria

semelhante. Ambos foram, entretanto, arquivados.

Desarquivado a pedido da Deputada Maria Tereza Lara, o Projeto de Lei n°

1.067/2000, atual Projeto de Lei n° 3.321/2009, vem  agora a esta Comissão, para

receber parecer. A proposição traz disposições atinentes ao trabalho do preso,

estabelecendo a destinação de estruturas físicas e incentivo a parcerias com

entidades privadas para a efetivação da atividade laboral dos sentenciados, critérios

para a determinação da atividade e da remuneração, piso remuneratório de um

salário mínimo por mês de trabalho e a disponibilização de cursos profissionalizantes.

Em estudo preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça analisou a proposição

à luz da Lei n° 7.210, de 1984, Lei de Execução Pen al – LEP -, bem como da Lei n°

11.404, de 1994, que regulamenta a execução penal no Estado, concluindo que a

proposta do projeto já se encontra atendida pelas normas vigentes. A exceção coube

à remuneração do trabalho do preso. No projeto em análise, pretende-se estabelecer

um patamar remuneratório não inferior a um salário mínimo mensal para todo

trabalho exercido pelo sentenciado. Ocorre que, na legislação federal, é estabelecido

um piso de ¾ do salário mínimo, e na legislação estadual também é previsto um piso

de ¾ desse salário para o trabalho interno, ressalvado o “trabalho industrial” exercido

em fundação, empresa pública ou entidade privada, caso em que se estabelece

remuneração igual à do trabalhador livre. Assim, para adequar a proposição às

normas jurídicas preexistentes, a referida Comissão apresentou o Substitutivo n° 1,

alterando dois artigos da Lei n° 11.404, de 1994, d e modo a elevar o mínimo

remuneratório, estabelecendo o piso de um salário mínimo mensal, sem distinção,

para o trabalho do preso.

A Comissão de Direitos Humanos, em parecer, acatou o Substitutivo n° 1, da
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Comissão de Constituição e Justiça, e apresentou a Emenda n° 1, que altera a Lei n°

18.401, de 2009, instituindo o certificado “Parceiro da Ressocialização”, a ser

concedido a pessoas jurídicas que contratem sentenciados acautelados do sistema

prisional. A Comissão demonstrou preocupação com o alto índice de ociosidade entre

os presos, por um lado, e a forte correlação entre não reincidência e trabalho, por

outro. Assim, quis criar um incentivo ao aumento da oferta de oportunidades de

ocupação aos sentenciados, por meio de um certificado de reconhecimento aos

empregadores.

Ocorre que o aumento da remuneração de ¾ para um salário mínimo poderá

engendrar uma diminuição da oferta de trabalho externo ao sentenciado, uma vez

que o fato de o piso remuneratório do trabalhador preso ser menor que o do

trabalhador livre constitui incentivo para a contratação do primeiro pela iniciativa

privada. O intento do projeto, portanto, que é de dar condições de empregabilidade

aos presos, ficaria prejudicado.

Por outro lado, em relação ao trabalho interno, que é aquele que o preso exerce

dentro das unidades prisionais, deve-se destacar que a remuneração se dá por meio

do Erário. Esse gasto está disperso nas várias ações de custódia e reintegração

social nas unidades prisionais, constantes no Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG. Desse modo, o aumento do mínimo remuneratório de ¾ para

um salário mínimo trará um aumento de 25% nos gastos com pagamento dos presos

que recebem ¾ do mínimo, mantido o número de vagas.

Para suprimir essas consequências, propomos o Substitutivo n° 2, que visa a

garantir a ampliação da oferta de vagas aos sentenciados, mantendo o atual nível

remuneratório. Trata-se de um aumento do limite máximo de sentenciados que

podem compor a mão de obra na contratação de obras e serviços pelas

administrações públicas direta e indireta do Estado, de 5% para 10%, o que

harmoniza, aliás, a legislação estadual e a legislação federal, que já estabelece este

patamar.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.321/2009, no

1° turno, na forma do Substitutivo n° 2, a seguir r edigido, e pela rejeição do
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Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Con stituição e Justiça, e da Emenda

n° 1, da Comissão de Direitos Humanos, que ficou pr ejudicada.

SUBSTITUTIVO N° 2

Altera a Lei n° 11.404, de 25 de janeiro de 1994, q ue contém normas de execução

penal, e a Lei n° 18.401, de 28 de setembro de 2009 , que autoriza o Poder Executivo

a conceder subvenção econômica às pessoas jurídicas que contratarem egressos do

sistema prisional do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O § 3° do art. 39 da Lei n° 11.404, de 25  de janeiro de 1994, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 39 - (...)

§ 3° - Na contratação de obras e de serviços pela a dministração pública direta ou

indireta do Estado serão reservados para sentenciados até 10% (dez por cento) do

total das vagas existentes.”.

Art. 2° - Fica acrescentado à Lei n° 18.401, de 28 de setembro de 2009, o seguinte

art. 11-A:

“Art. 11-A - Fica instituído o certificado Parceiros da Ressocilialização, a ser

concedido, anualmente, às pessoas jurídicas que contratarem sentenciados

acautelados do sistema prisional do Estado, nos termos do regulamento, observado o

disposto na Lei Federal n° 7.210, de 11 de julho de  1984, e na Lei n° 11.404, de 25

de janeiro de 1994.”.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Juarez Távora, relator - Adelmo Carneiro Leão - Lafayette de

Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.405/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do Amparo

o imóvel que especifica.
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A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou.

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 3.405/2009 pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Santo Antônio do Amparo um imóvel com área de 5.050m², situado na

Rua Getúlio Gomes, s/nº, Centro, nesse Município.

Atendendo ao interesse público que deve nortear as ações da administração

pública, o parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o referido bem se

destina à construção de escola municipal, para atender aos alunos da pré-escola de

Santo Antônio do Amparo.

Ressalte-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem a finalidade de acrescentar ao projeto cláusula de reversão,

estabelecendo que, se o bem não receber a destinação prevista no prazo de cinco

anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, retornará ao patrimônio

do doador.

A transferência de domínio de patrimônio público necessita de autorização do Poder

Legislativo por exigência do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos

e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Esse

dispositivo determina que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Assim sendo, o projeto de lei em análise atende aos preceitos legais sobre a

alienação de bens públicos, não acarreta despesas para o erário nem implica

repercussão na Lei Orçamentária. Portanto, pode ser transformado em lei.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.405/2009, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Juarez Távora, relator - Lafayette de Andrada - Adelmo

Carneiro Leão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.544/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Gomes, a proposição em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Resende Costa o imóvel que

especifica.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/7/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

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

Regimento Interno.

Em 25/8/2009, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência à Secretária

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

alienação pretendida.

Atendida a solicitação, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.544/2009 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Resende Costa o imóvel constituído de terreno com uma área de

3.000m², situado na Praça Marcos dos Reis, Centro, nesse Município, registrado sob

o nº 4.483, a fls. 258 do Livro 3-B, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Resende Costa.

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.

Assim, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que a referida área será

destinada à construção de uma policlínica, o que vem ao encontro do interesse
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daquela comunidade.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o contrato deve ser

revestido de garantia, que, no presente caso, está prevista no art. 2º do projeto, que

estabelece o retorno do bem ao patrimônio do doador se, no termo avençado, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista.

Ressalte-se que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da

Nota Técnica nº 393/2009, posicionou-se favoravelmente à pretendida transferência

de domínio, uma vez que o imóvel foi doado ao Estado pelo Município, em 1969, para

a construção de uma escola estadual, mas não foi necessário porque a demanda

escolar da comunidade é bem atendida pela escola já existente.

Por fim, informa o autor do projeto que o Prefeito Municipal de Resende Costa

defende a necessidade e importância da doação do imóvel para que seja aproveitado

em benefício dos munícipes com a construção da policlínica.

Atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que o disciplinam, não

encontramos óbice à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.544/2009.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas - Padre

João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.680/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe altera a Lei nº 14.313,

de 19/6/2002, que isenta beneficiários de terras rurais do pagamento de

emolumentos, na forma que especifica.

A proposição foi preliminarmente distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Posteriormente, a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial opinou pela

aprovação do projeto, em sua forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, em obediência ao art.

188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise altera a Lei nº 14.313, de 19/6/2002, com o objetivo de

isentar os beneficiários de terras rurais obtidas por meio de programa de reforma

agrária ou de assentamento por órgão ou entidade da União ou do Estado, inclusive

por concessão, do pagamento de 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 mediação, demarcação, elaboração de planta e memorial descritivo de

imóveis rurais, bem como 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; da respectiva Taxa de Fiscalização Judiciária e, por fim, 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.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbice de natureza jurídico-

constitucional à normal tramitação da proposição. Ressaltou que o Estado membro é

competente para tratar do tributo e que o Supremo Tribunal Federal – STF –

considera que as custas e os emolumentos são tributos, classificando-os como taxas.

Evidenciou também a competência do Estado, desde que haja lei no sentido material

e formal, para exercer poder de polícia sobre a atividade do particular, porque o

Estado é o prestador de tais serviços públicos, direta ou indiretamente.

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial evidenciou que o rol de

isenções de emolumentos é aplicável aos assentados da reforma agrária e de

programas assemelhados no Estado, nos termos da Lei nº 14.313, de 2002, e outras

isenções, nos termos do art. 30 da Lei nº 11.020, de 1993. Esclareceu, ainda, que a

matéria se refere exclusivamente às famílias beneficiárias de programas de

desenvolvimento rural federais ou estaduais, atingindo camadas de baixa renda ou
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sem renda, delineando e permitindo chances de sucesso dos assentamentos rurais.

No que tange a esta Comissão, as mudanças alcançadas pelo projeto em tela

afetam apenas a relação entre as serventias e o público usuário e aquelas já

instituídas no âmbito do Poder Judiciário. Dessa forma, do ponto de vista financeiro-

orçamentário, o projeto não gera novas despesas para o Estado nem fere a Lei de

Responsabilidade Fiscal – LRF. Esta Comissão entende, além disso, que as medidas

propostas são carregadas de relevante significado social, demonstrando sensibilidade

do Executivo mineiro com a questão agrária. Por essas razões, o projeto deve

prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.680/2009, no

1° turno.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Juarez Távora - Lafayette de Andrada

- Adelmo Carneiro Leão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.850/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei nº 3.850/2009

acrescenta artigo à Lei nº 14.184, de 31/1/2002, que dispõe sobre o processo

administrativo da administração pública estadual.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/10/2009, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

O projeto veio a esta Comissão para receber parecer sobre a sua juridicidade,

legalidade e constitucionalidade, na forma do art. 188, combinado com o art. 101, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em estudo pretende acrescentar à lei que dispõe sobre o processo

administrativo no âmbito da administração pública estadual normas instituindo regime

de tramitação prioritária para os processos administrativos em que figure como parte

ou interessado portador de deficiência física ou mental ou de uma das doenças
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enumeradas em extenso rol taxativo, como tuberculose ativa, esclerose múltipla,

hanseníase, cardiopativa grave, doença de Parkinson, entre outras enfermidades.

O projeto dispõe que a pessoa interessada na obtenção do benefício deve requerê-

lo expressamente, juntando prova de sua condição. O regime de tramitação prioritária

não cessará com a morte do beneficiário, estendendo-se em favor do cônjuge

supérstite ou companheiro.

A Lei nº 14.184, de 2002, que o projeto pretende alterar, estabelece normas gerais

sobre processo administrativo no âmbito do administração pública direta, das

autarquias e fundações do Estado. Seus preceitos aplicam-se não só ao Poder

Executivo, mas também ao Legislativo e ao Judiciário, bem como ao Ministério

Público e ao Tribunal de Contas do Estado.

A proposta encontra-se no rol de competência legiferante do Estado. Não há,

tampouco, reserva de iniciativa do processo legislativo. Assim, numa análise

preliminar, quanto aos aspectos formais de juridicidade, legalidade e juridicidade, de

competência desta Comissão, podemos afirmar que não há óbice à aprovação da

matéria por esta Casa.

Medida semelhante foi instituída por meio da Lei Federal nº 12.008, de 29/7/2009,

para os procedimentos judiciais, por meio de alteração no Código de Processo Civil, e

para os procedimentos administrativos no âmbito da administração pública federal.

É curioso observar que, na proposta em estudo, o rol de doenças graves que

conferem o benefício ao seu portador é idêntico ao rol previsto na citada lei federal.

Por outro lado, a proposta apresentada nesta Casa difere da editada no âmbito

federal, já que esta é mais abrangente, uma vez que confere o benefício da

tramitação prioritária também às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.

Esclarecemos que, em vista da autonomia federativa conferida aos Estados, não há

que se falar em simetria compulsória entre a norma estadual e a federal na matéria

sob análise. Isso porque a referida regra federal não possui caráter de norma geral e

tampouco aplicação nacional, sendo, por isso, aplicada apenas nos procedimentos

administrativos no âmbito da administração pública federal.

É importante considerar, entretanto, que o Estatuto do Idoso – Lei Federal nº

10.741, de 1º/10/2003 – assegura à pessoa com idade igual ou superior a 60 anos
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atendimento prioritário pelos órgãos públicos. Por isso, entendemos que o benefício

proposto deve ser estendido a essas pessoas.

Finalmente, é importante observar que o projeto, na forma apresentada, determina

seja acrescido artigo à lei vigente, sem determinar a sua numeração ou o lugar onde

o dispositivo será inserido. Trata-se de impropriedade técnica, que pretendemos

sanar com a apresentação do Substitutivo nº 1. Dessa forma, será acrescido o art. 8º-

A, que passará a integrar o Capítulo II, que trata dos direitos do postulante e do

destinatário do processo.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.850/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo

administrativo no âmbito da administração pública estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 8º-A:

“Art. 8º-A – Terão prioridade de tramitação os processos em que figure como parte

ou interessado:

I – pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos;

II – pessoa portadora de deficiência física ou mental;

III – 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 da sua

condição, deverá requerê-lo à autoridade administrativa competente, que determinará

as providências a serem cumpridas.
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§ 2º – Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie

o regime de tramitação prioritária.

§ 3º – O regime de tramitação prioritária não cessará com a morte do beneficiado,

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 Comissões, 10 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ademir Lucas - Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.854/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por meio da

Mensagem nº 381/2009, o projeto de lei em análise “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 Comissão de Constituição e Justiça, examinando preliminarmente a proposição,

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, nos termos do art. 102, VII, c/c o art. 188 do

Regimento Interno, para que seja analisado quanto aos seus aspectos financeiro-

orçamentários.

Fundamentação

A proposição em tela tem por objetivo alterar as Leis: nºs 11.396, de 6/1/94, que

cria a Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas

Gerais - Fundese -; 14.869, de 16/12/2003, que cria o Fundo de Parcerias Público-

Privadas; 15.686, de 20/7/2005, que dispõe sobre o Fundo de Assistência ao Turismo
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- Fastur -; 15.980, de 13/1/2006, que cria o Fundo de Equalização do Estado de

Minas Gerais; 15.981, de 16/1/2006, que cria o Fundo de Incentivo ao

Desenvolvimento - Findes.

Nos termos da mensagem encaminhada pelo Governador do Estado, o projeto visa

a adequar as mencionadas leis ao disposto na Lei Complementar nº 91, de

19/1/2006, que rege a instituição, a gestão e a extinção de fundos estaduais.

Com o intuito de atender à previsão do art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi

anexado à proposição em tela o Projeto de Lei nº 3.874/2009, também de autoria do

Governador do Estado, que altera a Lei nº 13.848, de 19/4/2001, a qual 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 Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise jurídico-constitucional, não

encontrou óbice à tramitação do projeto em epígrafe; no entanto, a fim de incorporar o

conteúdo do projeto anexado à proposição em análise e de aperfeiçoá-la, entendeu

necessária a apresentação do Substitutivo nº 1.

Vejamos as modificações promovidas pelo projeto em tela.

A proposição ora analisada, ao alterar os arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º da Lei nº 11.396,

de 6/1/94, que cria o Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do

Estado de Minas Gerais - Fundese -, visa tão somente a adequá-los ao disposto na

Lei Complementar nº 91, de 2006; não há, portanto, impactos no Orçamento

estadual.

A revogação expressa dos incisos IV e V do art. 3º, que trata dos recursos do

Fundo, feita por meio do Substitutivo nº 1, não acarreta prejuízo, na medida em que o

inciso VI, que prevê uma cláusula aberta de entrada de outros recursos para o

Fundese, foi mantido. Do mesmo modo, a alteração dos parágrafos do citado artigo

tampouco causa repercussão no âmbito financeiro-orçamentário.

No que se refere à redação do art. 3º, III, proposta pelo Substitutivo nº 1,

entendemos que a Comissão de Constituição e Justiça agiu de forma acertada, tendo

em vista que o Fundo Estadual de Cultura - FEC - e o Fundo de Assistência ao
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Turismo - Fastur - têm como recursos parte dos retornos de financiamentos

concedidos pelo Fundese; entretanto, como o Programa Estadual de Crédito Popular

também recebe parcela dos recursos acima citados, faz-se relevante a apresentação

da Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1.

O projeto também pretende alterar a Lei nº 14.689, de 16/12/2003, que cria o Fundo

de Parcerias Público-Privadas.

As mudanças pretendidas nos arts. 1°, 3°, 5º, 8° e 10 da citada lei visam a

aprimorar seu texto e adequá-los aos dispositivos da lei geral dos fundos.

O “caput” do art. 6º, por sua vez, em sua nova redação, estabelece que, no

exercício da função programática, o Fundo operará, conforme registro orçamentário

específico, o pagamento dos contratos celebrados no âmbito do Programa Estadual

de Parcerias Público-Privadas. A alteração proposta encontra guarida nos princípios

financeiros da legalidade e da especialidade, na medida em que a realização de

despesas, como o pagamento de contratos, deve estar especificada e prevista no

Orçamento.

O art. 7º também recebeu proposta de alteração no projeto original. A modificação

do “caput” somente pretende atualizar a remissão legislativa. O § 2º, a seu turno,

passa a estabelecer que as disponibilidades financeiras do Fundo em poder do

agente financeiro ou de instituições financeiras qualificadas como depositárias serão

mantidas em Fundos Financeiros Exclusivos, regulados pela Comissão de Valores

Mobiliários - CVM. A referida alteração nos parece pertinente, haja vista a liberdade

conferida ao agente financeiro, com o intuito de garantir maior segurança e

rentabilidade a tais disponibilidades.

No que se refere à exclusão do art. 11 pelo Substitutivo nº 1, constata-se sua

pertinência, na medida em que a regulamentação de normas já é uma função

constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo, sendo desnecessário, portanto,

dispositivo nesse sentido.

A Lei nº 15.686, de 20/7/2005, que dispõe sobre o Fundo de Assistência ao Turismo

- Fastur - sofreu alterações em seus arts. 1º, 4º, 5°, 6º, 7º, 8º, 9º,11, 12, 13 e 17.

As mudanças sugeridas para os arts. 1º, 5°, 6º, 7º,  8º, 11, 12, 13 não causam

repercussão no âmbito financeiro-orçamentário, pois pretendem apenas atualizar os
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dispositivos diante das previsões constantes na lei complementar que rege a matéria.

A alteração proposta para o art. 4º amplia os recursos do Fundo, especialmente

com a nova redação dada aos seus incisos I e II, o que não afeta o orçamento

estadual.

Quanto à remuneração do BDMG pelos serviços prestados como agente financeiro,

o art. 9º mantém seu direito à comissão de 3% a.a., incluída na taxa de juros, e reduz

de 2% para 1% a tarifa de abertura de crédito calculada sobre o valor do

financiamento a ser descontada na liberação da primeira ou única parcela. A referida

modificação não encontra óbice no âmbito financeiro-orçamentário.

No que se refere à supressão dos §§ 1º e 2º do art. 17 proposta no Substitutivo nº

1, com ela concordamos, na medida em que, como bem salientou a Comissão de

Constituição e Justiça, o Decreto nº 43.539, de 2003, que trata do programa

Fundese-Estrada Real, já previu a data de 31/8/2008 como o limite para a concessão

de financiamento.

A proposição em análise objetiva alterar ainda os arts. 1º, 3º, 4º, 5º, 8º, 9º e 10 da

Lei nº 15.980, de 13/1/2006, que cria o Fundo de Equalização do Estado de Minas

Gerais.

As alterações propostas para os arts. 1º, 3º, 4º, 5º, 9º e 10 visam a adequar os

dispositivos à Lei Complementar nº 91, de 2006, razão pela qual não há que falar de

impactos no Orçamento estadual.

Para o art. 8º, § 3º, foi proposto o acréscimo de dois incisos. O inciso I dispõe que a

remuneração do agente financeiro por serviços prestados, antes fixada em 3%, será

de, no mínimo, 1,5% e, no máximo, 3,5% do valor de cada parcela do financiamento,

dela descontada no ato de sua liberação. Essa modificação garante maior

flexibilidade de negociação ao agente financeiro diante das alterações econômicas do

mercado; não há, portanto, repercussão financeira para o Estado.

O inciso II inova, ao prever a remuneração de até 3% do valor do financiamento do

contrato-referência, aplicável apenas no caso de o contrato ter sido firmado com o

BDMG, a título de taxa de risco, por inadimplência. Tendo em vista que a citada

remuneração só é devida quando o fundo estiver exercendo a função de garantia,

entendemos necessária a apresentação da Emenda nº 2 ao Substitutivo nº 1.
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Ainda no art. 8º, § 4º, que na lei não fixava um percentual a ser cobrado do

beneficiário a título de tarifa de abertura de crédito, o projeto na forma do Substitutivo

nº 1 passa a estabelecer o valor de até 1% do montante do financiamento e mantém

a autorização para a cobrança das despesas relativas à avaliação e garantias.

O projeto também tem o intuito de alterar os arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º e 11 da Lei

nº 15.981, de 16/1/2006, que cria o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - Findes.

As modificações pretendidas para os arts. 1º, 3º, 4º, 7º, 8º e 11, uma vez que

objetivam apenas realizar adaptações à lei complementar que rege a matéria, não

encontram óbice, do ponto de vista financeiro-orçamentário, à sua tramitação nesta

Casa.

O art. 2º, ao tratar dos beneficiários do Fundo, recebe proposta de modificação dos

incisos IV e V em conformidade com o previsto no art. 4º, VI, da lei geral dos fundos.

Com as alterações realizadas, um número maior de empresas terá acesso aos

recursos do Fundo, o que proporcionará o desenvolvimento e a expansão do parque

industrial mineiro, bem como das atividades produtivas e de serviços nele integradas,

atingindo o objetivo do Findes.

A remuneração do agente financeiro por serviços prestados, antes calculada com

base num percentual fixo, pela alteração proposta para o §1º do art. 8º, passa a ser

estabelecida por meio de percentuais variáveis. Pela nova redação, o BDMG

receberá comissão de, no mínimo, 2% e, no máximo, 4%, incluída na taxa de juros,

ou de, no mínimo, 1,5% e, no máximo, 3,5%, descontada de cada parcela liberada,

de acordo com o estabelecido no regulamento do programa.

Ainda no mesmo artigo, a modificação sugerida para o § 2º é apenas terminológica,

e o acréscimo do § 3º apenas possibilita ao BDMG figurar como depositário do

Fundo.

Citadas alterações, além de estarem em conformidade com a Lei Complementar nº

91, de 2006, não interferem no Orçamento do Estado.

No que se refere ao art. 9º, V, a lei prevê que o BDMG está autorizado a oferecer

em garantia direitos creditórios do Fundo para assegurar o cumprimento de

obrigações assumidas pelo Estado em projetos de relevante interesse. De acordo

com o projeto em análise, o referido inciso passa a autorizar o BDMG a debitar ao
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Fundo as despesas incorridas com auditoria de carteira, necessária ao exercício da

função de garantia.

Entendemos que os dispositivos em comento são complementares e de suma

importância; não pode haver, portanto, a revogação de um pelo outro. Por essa

razão, apresentamos a Emenda nº 3, renumerando, no projeto, o inciso V do art. 9º

da referida lei.

Por fim, o Projeto de Lei nº 3.874/2009 anexado à proposição em tela, em síntese,

apenas altera a destinação dos recursos referentes aos retornos de financiamentos

contratados com os beneficiários do Somma, do Fesb e do Fundeurb para o Findes, o

que não gera impacto no Orçamento estadual.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, uma vez que o projeto em análise não

provoca impactos, não vislumbramos óbice a seu prosseguimento nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.854/2009, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com as Emendas nºs 1 a 3, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao inciso III do art. 3º da Lei nº 11.396, de 1994, a que se refere o

art. 1º do Substitutivo nº 1, a expressão “e programas” após a expressão “outros

fundos estaduais”.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se ao inciso II do § 3º do art. 8º da Lei nº 15.980, de 2006, a que se

refere o art. 9º do Substitutivo nº 1, a expressão “no exercício da função de garantia”

antes da expressão “ até 3%”.

EMENDA Nº 3

Renumere-se o inciso V do art. 9º da Lei nº 15.981, de 2006, de que trata o art. 10

do Substitutivo nº 1, para inciso VI.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Zé Maia, Presidente e relator - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Adelmo

Carneiro Leão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.864/2009
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Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa Legislativa por

meio da Mensagem nº 413/2009, o projeto de lei em epígrafe “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”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/10/2009, foi a proposição distribuída à

Comissão de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça conclui pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do projeto. Cabe, agora, a esta Comissão, nos termos do art. 102, I, “a”,

combinado com o art. 188 do Regimento Interno, emitir parecer sobre os aspectos de

mérito da proposição.

Fundamentação

O objetivo do projeto de lei em exame é alterar a Lei nº 18.017, de 2009, que

instituiu a Gratificação Complementar de Produtividade – GCP – para os

Procuradores do Estado. Tal gratificação é devida aos Procuradores em efetivo

exercício, nos meses em que os honorários de sucumbência rateados forem

inferiores, em relação a cada Procurador, ao valor mínimo de R$5.000,00. Quando o

valor dos honorários de cada Procurador for superior a esta quantia, o valor

excedente deverá ser depositado em conta específica, para fazer jus ao pagamento

de futuras complementações. É importante destacar que, nos termos da lei que se

pretende alterar, somente serão retidos em conta específica os valores “até o limite

que corresponder aos pagamentos já realizados a título da GCP” (§ 4º do art. 1º). Nos

meses em que os honorários de sucumbência forem superiores ao mínimo

estabelecido na referida lei e que as retenções devidas em face das

complementações já tiverem sido descontadas, os valores dos honorários restantes

são devidos aos Procuradores.

A proposta de lei em exame propõe a limitação do desconto mensal a R$300,00, de

modo a garantir uma certa uniformidade no recebimento dos honorários pelos

Procuradores do Estado.
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A Comissão de Constituição e Justiça analisou a matéria quanto aos aspectos

constitucionais, especialmente quanto a sua adequação à Lei de Responsabilidade

Fiscal, e não encontrou óbice de natureza jurídica à tramitação da matéria.

Nos termos da mensagem enviada a esta Casa pelo Governador do Estado, o

objetivo da medida é o de manter um equilíbrio na remuneração dos Procuradores,

evitando descontos extremados em determinados meses. Trata-se do aprimoramento

da legislação vigente com o intuito de valorizar os servidores da carreira do Grupo de

Atividades Jurídicas do Poder Executivo. Nesse sentido, entendemos que a matéria é

meritória, mostrando-se razoável e justa na medida em que pretende impor um

equilíbrio salarial para os servidores das carreiras jurídicas do Estado.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.864/2009.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Carlin Moura - Neider Moreira - Lafayette de

Andrada - Domingos Sávio - Ivair Nogueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.875/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 418/2009, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Cristais o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/10/2009 e encaminhada

às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a matéria 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 3.875/2009 tem como finalidade conferir autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Cristais um imóvel com área

de 400m², e respectiva edificação, situado na Rua Antônio Francisco da Silva, nº 250,

Centro, nesse Município, registrado sob o nº 27.504, a fls. 89 do Livro 3-P, no



____________________________________________________________________________
645

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campo Belo.

A matéria deve observar a Constituição mineira, no art. 18, que exige autorização

legislativa para alienação de imóvel do Estado. No âmbito infraconstitucional, a 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, no art. 17, impõe,

além da referida autorização, a necessidade de existência de interesse público

devidamente justificado.

Essa exigência está plenamente atendida com a finalidade expressa no parágrafo

único do art. 1º do projeto, pois o imóvel destina-se à construção de uma farmácia

municipal.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º preceitua que o bem reverterá ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.875/2009.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas - Padre

João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.876/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em análise, do Governador do Estado, tem por objetivo “uniformizar

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”.

A proposição foi distribuída inicialmente à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe, agora, a esta Comissão, examinar a matéria, nos termos do disposto no art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto em análise visa a uniformizar os critérios para gestão e execução dos

programas sociais promovidos pelo Poder Executivo que impliquem transferência

gratuita de bens, valores ou benefícios para órgãos e entidades de qualquer nível de

governo, instituições privadas ou pessoas físicas.

O projeto dá um passo importante no sentido de melhorar o controle dos repasses e

da utilização dos bens e valores transferidos, em consonância com os princípios da

impessoalidade e da eficiência administrativa. Em linhas gerais, definem-se os

programas sociais, estabelecem-se critérios para a transferência gratuita de bens,

valores ou benefícios, bem como criam-se obrigações para o ente transferidor dos

recursos e para os beneficiários das transferências.

Um outro aspecto não menos relevante da proposição reside na busca de maior

transparência na execução orçamentária das ações sociais realizadas no âmbito do

Estado, de forma compatível com a legislação eleitoral. A título de ilustração, vale

citar o art. 11 do projeto, que estabelece “que 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”.

Nesse sentido, a Lei Federal nº 9.504, de 1997, que estabelece normas para as

eleições, determina, em seu art. 73, § 10, que “no ano em que se realizar eleição, fica

proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da

Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de

emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução

orçamentária no exercício anterior”. Observa-se que a mesma restrição consta no art.

16 do projeto em análise.

O projeto é oportuno e necessário, portanto, para que se garanta a continuidade da

execução de ações sociais já em andamento no Estado, por força da referida lei

eleitoral.

O Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, resultou de proposta de

modificações pontuais no texto, solicitadas pela Secretária de Estado de

Planejamento e Gestão, por meio de ofício, com o fito de aprimorar sua coerência e
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redação, bem como de se incluir outros programas sociais no Anexo do projeto. Não

obstante, ao analisarmos os programas relacionados no Anexo, à luz do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - e de suas revisões, detectamos algumas

imperfeições técnicas, tais como incorreções nos nomes e nos objetivos de alguns

programas, nome e finalidade de ações, bem como repetição do Programa Minas

Mais Seguro. Visando tão somente a corrigir esses erros materiais, apresentamos as

Emendas nºs 1 e 2 ao Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.876/2009 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas

nºs 1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 3º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 3º - A escolha dos beneficiários das transferências de que trata esta lei se fará

com base nos objetivos dos programas sociais implementados pela administração

pública, bem como na finalidade, nas metas físicas e financeiras, no produto e na

unidade de medida das ações que os compõem, nos termos do PPAG para o período

de 2008 a 2011 e suas revisões anuais.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao Anexo do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

ANEXO

PROGRAMAS SOCIAIS SUJEITOS AOS CRITÉRIOS UNIFORMIZADOS

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2009)

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:

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/refeições; transporte; hospedagem;

equipamentos de proteção individual, entre outros necessários à realização e
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participação nos cursos; pagamento de inscrições para cursos diversos voltados ao

treinamento e atualização do trabalhador; apoio a empreendimentos econômicos

solidários, compreendendo desde a formação/qualificação técnica até a

comercialização, mediante realização de feiras de economia popular; entre outros

inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoa natural, 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 à promoção do programa.

II - No programa social Viva Vida, cujo objetivo é reduzir a mortalidade infantil e a

mortalidade materna 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:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; construção, reforma de Centros Viva Vida e das Casas de Apoio

à Gestante e à Puérpera; aquisição de equipamentos, mobília, artefatos, ferramentas,

utensílios, dentre outros, para os Centros Viva Vida e para as Casas de Apoio à

Gestante e à Puérpera; 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 à infertilidade; qualificação dos

profissionais da Rede Viva Vida por meio de cursos ou outras formas de capacitação

a serem executados inclusive pela Escola de Saúde Pública - ESP-MG; ações de

mobilização social, com repasses de recursos para Municípios, prestadores de

serviço e organizações não governamentais, bem como outros bens, valores ou

benefícios inerentes à consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Municípios, consórcios

intermunicipais de saúde, prestadores de serviços do SUS, como hospitais e centros

de referência, organizações não governamentais e outras pessoas jurídicas de direito

público ou privado voltadas à realização e à promoção do programa que tem como
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público-alvo mulheres, recém-nascidos e crianças.

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:

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: população de Belo Horizonte, de

todas as idades e classes sociais, turistas, estudantes, pessoas interessadas em arte,

conhecimento e entretenimento; população da mesorregião do Vale do Jequitinhonha,

especificamente população da microrregião de Salinas. Turistas de procedências

estadual, nacional e internacional.

IV - No programa social O Estado para os Cidadãos, cujo objetivo é auxiliar os

municípios mineiros que necessitam de melhoria e/ou ampliação de suas

infraestruturas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; vigas metálicas, bueiros, mata-burros, lajes pré-moldadas,

abrigos para ônibus, dentre outros elementos estruturais e de infraestrutura; apoio

material e financeiro nos atendimento a situações de emergências ou calamidade,

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:

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;
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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, DVDs “players”, aparelhos portáteis de reprodução de

áudio e vídeo, aparelhos de microinformática e eletroeletrônicos em geral, entre

outros que possam despertar o interesse do público alvo, com foco nos objetivos do

programa;

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):

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

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 eletro-eletrônicos em geral, entre outros inerentes

à 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 à promoção do programa.

VII - No programa social Incentivo ao Desporto, cujo objetivo é estimular a prática

de esporte e de atividades físicas regulares voltadas à 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:

a) bens, valores ou benefícios, cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; equipamentos e materiais esportivos, a exemplo de uniformes,
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bolas para todos os tipos de esporte, medalhas, redes diversas, troféus, materiais e

equipamentos necessários à prática de esportes em geral, entre outros 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:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

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 à estradas vicinais,

pontes, 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 multiuso;

arquibancada de estádios; escolas municipais; áreas de lazer; creche; quadra

poliesportiva; cemitério; praças e campos de futebol; ampliação, implantação e/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
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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; tanques de leite; repasse de

recursos para implementação de Centros de Referência em Assistência Social - Cras

-; entre 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 à 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

vinculados, o acesso às informações produzidas e a prestação de serviços de

assessoramento técnico específico:

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; entre

outros inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens valores ou benefícios: unidades e órgãos da

administração pública estadual; entidades públicas, privadas e do terceiro setor;

usuários dos serviços prestados pelo Sistema Estadual de Cultura; público em geral.

X - No programa social Minas sem Fome, cujo objetivo é estimular a produção de

alimentos, agregação de valor e geração de renda pela venda do excedente, visando

à melhoria de suas condições de segurança alimentar e nutricional dos agricultores

familiares, sob a gestão e controle social dos conselhos municipais de

desenvolvimento comunitário – CMDRS:
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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 técnica ao público alvo; 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 hidráulica, caixa-d’água e tubulação; dentre outros

inerentes à 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 Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, 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; cidadão, consciente da importância do papel de

protagonista da juventude e da necessidade de sua efetiva participação no

aprimoramento da democracia, na defesa dos direitos civis, políticos e sociais; e

trabalhador, qualificação social e profissional para a inserção ativa, cidadã, no mundo

social e do trabalho e para o exercício do protagonismo do empreendedorismo e da

economia solidária:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; cursos de capacitação, material didático, lanche/refeições,

transporte, hospedagem, entre outros necessários à realização e participação nos

cursos;

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.
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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 à exclusão socioeconômica nos Municípios da região de

abrangência do Idene, por intermédio do projeto "Ações Sociais e Comunitárias para

Populações Carentes":

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, cessadeira automática, copos, cubas,

embaladora/seladora/datadora elétrica, extintor de incêndio, fogão industrial,

transformador elétrico industrial, caixa-d`água, forno industrial elétrico para biscoitos

de alta 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, cilindro de massas para biscoitos, masseira para

biscoitos, carrinho de transporte, cursos de capacitação, consultoria e assessoria ao

público alvo, 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, 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, bóias, alevinos para os cultivos (milheiro), rações, serviço gráfico,

despesas com diárias, material didático, combustível para veículos e embarcações

motorizadas, realização dia-de-campo, oficinas; cisternas; dentre outros inerentes à
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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:

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;

cursos de capacitação e oficinas, material didático, lanche, refeições, transporte,

entre outros necessários à realização e participação nos cursos; sessões de cinema e

teatro; feiras de tecnologia e cultura; rua de lazer com distribuição de lanche e

refeições; entre outros inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos regularmente matriculados

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 “deficit”

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:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

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 de 3,80% (três vírgula oitenta

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; entre

outros inerentes à 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
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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:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; apostilas e material didático sobre educação patrimonial, cultural

e artístico; 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; entre 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

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,

representativos da cultura mineira em suas diversas manifestações, contextos e

épocas:

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; entre 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 Produção e Difusão Cultural, cujo objetivo é divulgar as

artes, a cultura e o patrimônio do Estado por meio da produção e veiculação de
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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:

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;

entre 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.

XVIII - No programa social 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 ou mecanismos de incentivo à cultura de âmbito

municipal:

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 a novas linguagens artísticas; materiais didáticos; materiais escolares;

lanches; refeições; transporte; hospedagem; além daqueles necessários à realização

e participação nos eventos; entre 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:
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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 de entretenimento; ingressos em eventos destinados a promover o turismo;

treinamento, consultoria e assessoria para realização de eventos de promoção

turística; entre 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.

XX - No programa social Destinos Turísticos Estratégicos, cujo objetivo é estruturar

e promover os destinos turísticos estratégicos de Minas Gerais:

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; viagens de familiarização dos destinos

turísticos; viagens de divulgação de pontos turísticos e centros culturais, de lazer e de

entretenimento; ingressos em eventos destinados a promover o turismo; treinamento,

consultoria e assessoria para realização de eventos de promoção turística; entre

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.

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. Além disso, ser referência de infraestrutura

tecnológica do ponto de vista da tecnologia utilizada e serviços de tecnologia de



____________________________________________________________________________
659

informação:

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, inclusive

através da Escola de Saúde Pública - ESP-MG -; 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 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:

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; custeio de profissionais que atuarão

nessas unidades; 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,

pessoas naturais e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à

promoção e execução do programa tendo como público-alvo a 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:

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
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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, às centrais de transporte e aos hospitais do SUS; consultoria e

assessoria na implantação e manutenção dos centros; despesas de viagens para

monitoramento dos centros e capacitações; cursos, seminários e demais eventos de

capacitação a serem executados inclusive pela Escola de Saúde Pública - ESP -,

sensibilização e aprimoramento dos profissionais de recursos humanos atuantes nas

redes de atenção à saúde; doação ou cessão de microônibus, ambulâncias e outros

veículos necessários ao transporte em saúde; serviços de consultoria, capacitação

(diárias e transportes), serviços administrativos (operados e teledigitadores),

reposição de equipamentos; manutenção de estruturas físicas das centrais de

regulação; compra de transporte aéreo e compra de procedimentos (ambulatorial e

hospitalar) para atender a ações judiciais;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Municípios, consórcios

intermunicipais de saúde, hospitais do SUS e outros prestadores de serviços de

saúde como os centros de referência, os profissionais de RH que atuam nos centros

das redes de atenção à saúde e hospitais do SUS, os profissionais responsáveis pelo

monitoramento dos centros e profissionais que fazem parte da estrutura das centrais

de regulação.

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 -, por meio de sistema

de referência e contrarreferência, e garantir que o atendimento seja centrado no

usuário, a partir de acolhimento qualificado:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; cestas básicas, materiais para higiene pessoal, entre outros

inerentes à execução do programa, que garantam a subsistência e a 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.
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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:

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 ao cumprimento de metas; veículos para uso exclusivo das

equipes de saúde da família; repasse de recursos financeiros para construção,

reforma, equipamento de unidades básicas de saúde; execução de ações

continuadas de formação de profissionais, inclusive por meio da escola de saúde

pública, com disponibilização de bens e material de consumo para desenvolvimento

dessas ações, através de doação ou cessão para o Município-polo ou para o

consórcio intermunicipal de saúde; prestação de serviço de registro eletrônico em

saúde e todos os serviços a ele associados, capacitação de equipe e implantação de

equipamentos de infraestrutura tecnológica, quais sejam 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):

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, entre outros inerentes à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Municípios, pessoas naturais e

pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à promoção e execução do

programa, que busca beneficiar a população do Estado através de ações preventivas,
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como campanhas de imunização e controle de endemias, além dos estudos e

análises realizadas pela vigilância, a fim de avaliar e planejar ações de prevenção.

XXVII - No programa social Melhoria do Ensino Fundamental, cujo objetivo é elevar

os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental, mediante ações que

promovam a aquisição de conhecimentos e 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, em bens (a exemplo de microcomputadores

e eletroeletrônicos) e em viagens; mobiliário escolar, equipamentos esportivos,

transporte, lanches, livros didáticos e literários, entre outros inerentes à execução do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: escolas, alunos e professores da

rede pública de ensino.

XXVIII - No programa social Desenvolvimento do Ensino Superior na 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, da realização de pesquisas de interesse social e da prestação

de serviços à comunidade:

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, entre outros inerentes à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas interessadas em iniciar e

concluir o ensino superior; professores, alunos e fundações associadas à Uemg.

XXIX - No programa social Atendimento Psicopedagógico na Fundação Helena

Antipoff, cujo objetivo é contribuir para a formação cultural e cidadã de crianças,
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jovens, adultos e pessoas da terceira idade por meio das atividades desenvolvidas

nas oficinas pedagógicas Caio Martins e oferecer tratamento psicopedagógico a

crianças e adolescentes na clínica de psicologia:

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;

fornecimento de mobiliário, computadores, eletroeletrônicos, livros didáticos e

literários, equipamentos e materiais esportivos, instrumentos musicais e merenda;

cessão de uso de veículos; auxílio financeiro para a participação em eventos de

dança, esportes e artes e para a promoção desses eventos; atendimento clínico nas

áreas de psiquiatria, psicologia, fonoaudiologia, terapia e aconselhamento em grupo,

entre outros inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: crianças, adolescentes, jovens,

adultos, e pessoas da terceira idade atendidos na clínica de psicologia Edouard

Clapared, nas oficinas pedagógicas Caio Martins e nas entidades públicas e privadas

cujas finalidades institucionais estejam relacionadas ao programa.

XXX - No programa social Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem -, cujo objetivo é promover o desenvolvimento socioeconômico dos Municípios

mineiros, apoiando-os na implementação de obras de infraestrutura urbana e rural, de

saneamento, nos serviços e na aquisição de equipamentos básicos, proporcionando

melhoria da qualidade de vida da população:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; veículos, equipamentos, ferramentas, materiais de construção;

capacitação de pessoal; entre outros inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoa natural; Municípios e

entidades públicas ou privadas que tenham projetos de obras municipais com alcance

social.

XXXI - No programa social Cidadão Nota Dez – por um Brasil Alfabetizado, cujo

objetivo é a alfabetização de jovens e adultos, promovendo a sua inclusão social e

incentivando a participação coletiva na construção da cidadania, além da geração de
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trabalho e renda:

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 literários, equipamentos de informática; veículos;

atendimento médico e psicopedagógico; entre outros inerentes à execução do

programa;

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 Conservação do Cerrado e Recuperação da Mata

Atlântica, cujo objetivo é promover a conservação do cerrado e a recuperação da

mata atlântica no Estado:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; materiais para produção ou plantio de mudas (mourões, arame,

insumos agrícolas, defensivos agrícolas); treinamento de pessoal; bolsas (bolsa

verde) por serviços ambientais para conservação; promoção de assistência técnica

florestal e de arborização municipal, entre outros inerentes à execução 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 17.727/2008, 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:

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 e pessoas
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naturais ou jurídicas de direito público ou privado voltadas para a promoção e

execução do Programa.

XXXIV - No programa social Programa Extensão Rural para Resultados, cujo

objetivo é 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:

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; do Centro de Qualidade do

Queijo, para agricultura familiar, do Centro de Capacitação da Agricultura Familiar;

cursos de capacitação profissional; lanches e refeições; transportes e despesas a ele

relacionadas, 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 compostos

de bombas hidráulicas, caixa-d'água e tubulação, entre outros inerentes à execução

do Programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores rurais, pecuaristas,

suas entidades representativas e pessoas jurídicas de direito público ou privado

voltadas para os objetivos do Programa.

XXXV - 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:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

leite, repasse de valores; cursos de capacitação profissional; diárias, lanches e

refeições; transportes e despesas a ele relacionadas, além de materiais didáticos e

insumos para o desenvolvimento da produção, a exemplo de sementes, entre outros

inerentes à execução do Programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: população carente da área de
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abrangência do Idene, produtores rurais, pecuaristas e entidades parceiras do

Programa.

XXXVI - 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 na terra:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; cursos de capacitação, treinamento, consultoria e assessoria;

materiais didáticos; diárias, lanches, refeições e hospedagem; transportes e despesas

a ele inerentes, além de insumos para o desenvolvimento da atividade rural, a

exemplo de: sementes, adubos, mudas, lonas, mourões, arame, pregos, insumos

agrícolas, rações animais, animais de pequeno porte, como galináceos, suínos,

caprinos, ovinos, peixes; sistemas de abastecimento de água compostos de bombas

hidráulicas, caixa-d’água, tubulação e bomba sapo; carrinhos de mão, ferramentas,

pulverizadores costais, depenadeiras; seladoras a pedal, material caçamba, chapas

de aço galvanizado, material chassi ferro, pés de ferro, pneus, rodas; conchas, tachos

de cozimento, escorredores de massa, escumadeiras, chaleiras, colheres, facas,

fôrmas, leiteiras, caçarolas, panelas, caldeirões, panelas de pressão, mini-fogões,

botijões de gás para desenvolvimento de atividades e instalação de cozinhas

comunitárias, tanques de resfriamento de leite, pasteurizadores, caldeiras;

contratação de ônibus para transporte em geral; cessão em regime de comodato ou

doação de materiais e equipamentos de informática, como: computadores,

“notebooks”, impressoras, copiadoras, “scanners”, DVDs; máquinas digitais,

“softwares” para monitorar e avaliar os programas, veículos automotivos, combustível,

equipamentos e instrumentos para medição georreferenciada e inspeção, como GPS;

despesas com a divulgação de projetos, entre outros inerentes à execução do

Programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pequenos produtores rurais e suas

associações representativas; população residente em áreas de acampamento e pré-

assentamento da reforma agrária; população residente em áreas de terras devolutas

rurais e urbanas do Estado, Municípios e entidades públicas ou privadas cujas

finalidades estejam relacionadas ao Programa.
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XXXVII - No programa social Resíduos Sólidos, cujo objetivo é promover e fomentar

a não geração, o reaproveitamento, a reciclagem e a disposição adequada de

resíduos sólidos com vistas à melhoria da saúde ambiental:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para construção de aterro sanitário ou aterro controlado, bem

como de usina de triagem e compostagem de lixo;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: população urbana.

XXXVIII - No programa social Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos, cujo

objetivo é promover a saúde por meio da implantação, ampliação e melhoria de

sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para a construção de módulos sanitários, sistema de tratamento

de esgoto sanitário e sistema simplificado de abastecimento de água;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: população que reside em área

onde não existam ou sejam inadequadas as instalações sanitárias.

XXXIX - No programa social Apoio ao Fortalecimento da Rede de Cidades, cujo

objetivo é suprir carências no planejamento e gestão de políticas urbanas e regionais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para a recuperação e pavimentação de vias urbanas,

assessoramento técnico em planejamento urbano e capacitação em gestão

municipal;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Municípios, consórcios

intermunicipais, entidades e pessoas naturais que tenham presença importante na

implementação do Programa.

XL - No programa social Projeto de Combate à Pobreza Rural - PCPR -, cujo

objetivo é promover o bem-estar e a melhoria da renda da população rural; aumentar

o capital social das comunidades; melhorar a governança local; promover maior

integração de políticas, programas e projetos de desenvolvimento local por meio dos

conselhos municipais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de recursos diretamente às associações comunitárias para implantação de
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subprojetos, voltados, por exemplo, para fabriquetas de farinha, irrigação comunitária,

piscicultura, apicultura ou centros sociais comunitários, entre outros inerentes à

execução do Programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: associações comunitárias

legalmente constituídas.

XLI - No programa social Programa de Desenvolvimento da Atividade Produtiva

Florestal, cujo objetivo é promover o fortalecimento da cadeia produtiva de florestas

plantadas por meio do fomento da atividade de silvicultura tradicional e pela

integração com lavoura e pecuária, buscando a sustentabilidade da base florestal e

assegurando as demais atividades das propriedades rurais do Estado:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

concessão de insumos para plantios florestais, tais como mudas, formicidas, adubos,

entre outros inerentes à execução do Programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: produtores rurais devidamente

cadastrados.

XLII - No programa social Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos, cujo

objetivo é promover e proteger os direitos humanos, implantar, acompanhar e

promover a intersetorialidade e descentralização dessas políticas no Estado:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

veículos, mobiliário e equipamentos de informática para estruturação dos conselhos;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: conselhos tutelares.

XLIII - No programa social Gestão da Política da Criança e do Adolescente, cujo

objetivo é apoiar Municípios e entidades sociais na implantação, implementação e

controle da política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente;

capacitar os gestores municipais e Conselheiros de Direitos e Tutelares de acordo

com o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

equipamentos de informática;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: conselhos tutelares.

XLIV - No programa social Prevenção Social da Criminalidade, na ação Fica Vivo -

Controle de Homicídios na Faixa Etária de 12 a 24 Anos, cuja finalidade é reduzir a
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incidência de homicídios em áreas de risco do Estado, com a implantação de redes

de proteção social:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

aquisição de equipamentos; repasse de valores; realização de cursos de qualificação

profissional, treinamentos e oficinas diversas; materiais didáticos; lanches, refeições,

transporte e hospedagem; equipamentos, insumos e materiais necessários ao

desenvolvimento das oficinas; equipamentos e materiais esportivos, a exemplo de

uniformes, instrumentos para todos os tipos de esporte, medalhas, troféus, entre

outros necessários à prática de esportes em geral; camisetas; materiais para oficinas

de cultura e de inclusão produtiva; premiações em atividades previstas no Programa;

pagamento de inscrições em cursos; repasse de valores e de bens para prover o

desenvolvimento de projetos comunitários que tenham por objeto a prevenção social

à criminalidade no público-alvo e outras atividades que possam despertar o interesse

do público;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens de 12 a 24 anos residentes

em áreas com altos índices de criminalidade atendidas pelo Programa.

XLV - No programa social Prevenção Social da Criminalidade, na ação Mediação de

Conflitos em Áreas de Risco, cuja finalidade é mediar extra-judicialmente conflitos em

áreas carentes, contribuindo para a redução da violência nessas áreas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores e de bens para prover o desenvolvimento de projetos

comunitários que tenham por objeto a prevenção social à criminalidade, realização de

cursos de qualificação profissional; materiais didáticos; lanches e refeições;

transporte; hospedagem, dentre outros necessários à realização e participação em

cursos, encontros comunitários, seminários visando à articulação comunitária e

inclusão do público; pagamento de inscrições em cursos diversos; bem como outros

bens, valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais e entidades em

áreas com altos índices de criminalidade atendidas pelo Programa.

XLVI - No programa social Prevenção Social da Criminalidade, na ação

Acompanhamento da Execução das Penas e Medidas Alternativas, cuja finalidade é
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acompanhar pessoas em cumprimento de penas e medidas alternativas, visando

maior qualidade e efetividade das medidas substitutivas à prisão, contribuindo para

não reincidência criminal:

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

cumprimento de penas e medidas alternativas, realização de cursos de qualificação

profissional; repasse de valores e de bens para prover o desenvolvimento de projetos

temáticos que tenham por objeto a prevenção social à criminalidade; materiais

didáticos; lanches e refeições; transporte; hospedagem, dentre outros necessários à

realização e participação em grupos visando o cumprimento de penas e medidas com

caráter educativo; pagamento de inscrições em cursos diversos; bem como outros

bens, valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas com determinação judicial

de cumprimento de penas e medidas alternativas nos Municípios contemplados pelo

Programa.

XLVII - No programa Prevenção Social da Criminalidade, na ação Reintegração

Social de Pessoas Egressas do Sistema Prisional, cuja finalidade é atender pessoas

egressas do sistema prisional, gerando condições para sua reintegração à sociedade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; cestas básicas, realização de cursos de qualificação profissional;

materiais didáticos; materiais escolares; lanches e refeições; transporte;

hospedagem; equipamentos de proteção individual, dentre outros necessários à

realização e participação nos cursos; repasse de valores e de bens para prover o

desenvolvimento de projetos comunitários que tenham por objeto a prevenção social

à criminalidade; 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, incentivo econômico para instituições públicas ou privadas que

empregarem egresso, bem como outros bens, valores ou benefícios inerentes à

consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: egressos do sistema prisional de
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Minas Gerais.

XLVIII - No programa social Expansão, Modernização e Humanização do Sistema

Prisional, na ação Incentivo à Ampliação do Sistema Apac, cuja finalidade é ampliar a

capacidade do sistema e a efetividade da ressocialização do condenado, reforçando

a participação da sociedade e promovendo a redução de custo para o Estado:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para custeio ou construção, cessão de uso ou em regime de

comodato de imóveis, aquisição de bens e insumos, dentre outros inerentes à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: entidades privadas sem fins

lucrativos cuja a finalidade seja a custódia de presos condenados pela justiça.

XLIX - No programa social Expansão, Modernização e Humanização do Sistema

Prisional na ação Criação e Implantação de Um Modelo de Cogestão ou Gestão

Indireta de Unidade de Custódia, cuja finalidade é firmar parceiras com instituições

públicas e privadas, com o intuito de viabilizar a custódia de presos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para custeio, cessão de uso ou em regime de comodato de

imóveis, aquisição de bens e insumos, dentre outros inerentes à execução do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: entidades privadas sem fins

lucrativos cuja a finalidade seja a custódia de presos condenados pela justiça.

L - No programa social Atendimento às Medidas Socioeducativas na ação

Atendimento aos Adolescentes em Conflito com a Lei em Cumprimento de Medida de

Semiliberdade, cuja finalidade é consolidar a política estadual de semiliberdade,

permitindo o enfretamento da violência e reafirmando a autonomia desta medida em

relação à internação:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; o custeio dos Casas de semiliberdade implantadas; hospedagem;

aluguel; reforma e adaptações das Casas de Semiliberdade; aquisição de

equipamentos, mobília, artefatos, ferramentas, utensílios, dentre outros, contratação

de pessoal; alimentação; transporte, combustível; capacitação de equipes; produtos
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de higiene, roupas e utensílios de uso pessoal dos adolescentes e jovens adultos do

programa; materiais didáticos; cursos profissionalizantes; auxílio financeiro para a

participação e promoção de eventos de dança, de esportes e artes ,bem como outros

bens, valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: adolescentes e jovens adultos (12

a 21 anos) e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à realização e

promoção do programa.

LI - No programa social Atendimento às Medidas Socioeducativas, na ação

Atendimento às Condições Operacionais dos Centros Socioeducativos, cuja

finalidade é dotar de condições de funcionamento as unidades vinculadas à

subsecretaria de atendimento às medidas socioeducativas, proporcionando condições

adequadas para a responsabilização e desenvolvimento do adolescente em conflito

com a lei:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; o custeio dos Centros socioeducativos; hospedagem; veículos;

aluguel; reforma e adaptações; aquisição de equipamentos, mobília, artefatos,

ferramentas, utensílios, dentre outros, contratação de pessoal; assessoria e

consultoria; alimentação; transporte, combustível; capacitação de equipes; produtos

de higiene, roupas e utensílios de uso pessoal dos adolescentes e jovens adultos do

programa; materiais didáticos; cursos profissionalizantes, auxílio financeiro para a

participação e promoção de eventos de dança, de esportes e artes, bem como outros

bens, valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: adolescentes e jovens adultos (12

a 21 anos) e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à realização e

promoção do programa.

LII - No programa social Atendimento às Medidas Socioeducativas, na ação

Aprimoramento e Ampliação da Gestão das Medidas de Meio Aberto, cuja finalidade

é promover o atendimento em liberdade assistida e prestação de serviços à

comunidade, por meio da criação de parcerias e capacitação de Municípios,

proporcionando meios alternativos e eficazes à privação de liberdade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:
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repasse de valores; o custeio do Programa de Meio Aberto; hospedagem; aquisição

de equipamentos, computadores; impressoras; eletroeletrônicos; mobília, artefatos,

ferramentas, utensílios, dentre outros, contratação de pessoal; assessoria e

consultoria; alimentação; transporte, combustível; capacitação de equipes; cursos

profissionalizantes; auxílio financeiro para a participação e promoção de eventos de

dança, de esportes e artes; materiais didáticos, realização de seminários, bem como

outros bens, valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: adolescentes e jovens adultos (12

a 21 anos) e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à realização e

promoção do programa.

LIII - No programa social Atendimento às Medidas Socioeducativas, na ação

Estruturação do Programa de Egressos, cuja finalidade é promover o atendimento

aos adolescentes egressos do sistema socioeducativo de privação e restrição de

liberdade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; seminários; encontros; veículos; aluguel; hospedagem; reforma e

adaptações; aquisição de equipamentos, computadores; mobília, artefatos,

ferramentas, dentre outros, materiais didáticos; contratação de pessoal; assessoria e

consultoria; alimentação; transporte, combustível; capacitação de equipes; cursos

profissionalizantes; auxílio financeiro para a participação e promoção de eventos de

dança, de esportes e artes, bem como outros bens, valores ou benefícios inerentes à

consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: adolescentes e jovens adultos (12

a 21 anos) e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à realização e

promoção do programa.

LIV - No programa social Atendimento às Medidas Socioeducativas, na ação

Desenvolvimento de Parcerias e Programas, cuja finalidade é expandir e manter

programas e parcerias para o aprimoramento do atendimento ao adolescente a quem

se atribua a autoria de ato infracional:

a) bens, valores ou benefícios, cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:
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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; contratação de

pessoal; assessoria e consultoria; 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; instrumentos musicais;

apresentações dos produtos dos cursos, oficinas e atividades; premiações em

atividades previstas no programa, medalhas; troféus; material esportivos; bolas nas

variadas modalidade esportivas; uniformes; redes diversas; computadores, aparelhos

portáteis de reprodução de áudio e vídeo, aparelhos de microinformática e

eletroeletrônicos; auxílio financeiro para a participação e promoção de eventos de

dança, de esportes e artes;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: adolescentes e jovens adultos (12

a 21 anos) e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à realização e

promoção do programa.

LV - No programa social Gestão Integrada de Ações e Informações de Defesa

Social, cujo objetivo é incrementar a integração dos órgãos de defesa social através

da implantação de ambiente comum que propicie a integração de ações e sistemas

de gestão de informação que subsidie estas atividades:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; realização de cursos de qualificação, implantação dos locais de

funcionamento dos Conseps, realização de programas preventivos à criminalidade

junto às comunidades locais;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: membros dos Conseps, como

multiplicadores da política de segurança pública junto às comunidades; membros das

comunidades atendidas com os programas patrocinados pelos Conseps.

LVI - No programa social Convivência com a Seca e Inclusão Produtiva, cujo

objetivo é prover alternativas para a convivência com a seca e as bases para o

desenvolvimento sustentável e includente da produção local e para o aumento da

produtividade no campo, inclusive no que tange modo de produção agroecológico e

orgânico, com ênfase na formação profissional, na promoção do protagonismo e do
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empreendedorismo e na identificação e acesso a mercados, com vistas à melhoria da

qualidade de vida do povo de Minas Gerais: 

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse direto de recursos a entidades e prefeituras; 

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: comunidades rurais e urbanas

organizadas em grupos de interesses comuns, trabalhadores e pequenos produtores

rurais, artesãos, grupos de pescadores, garimpeiros, grupos de mulheres e jovens,

quilombolas, assentados de reforma agrária e populações atingidas pela seca nas

regiões Norte e Jequitinhonha, pertencentes aos 188 Municípios da área de atuação

do Idene.

LVII - No programa social Atenção Assistencial à Saúde, cujo objetivo é efetivar

políticas que contribuam para a melhoria das condições de saúde da população:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; recursos financeiros para custeio de unidades de saúde e para

estruturação/manutenção das redes; doação/cessão de equipamentos, mobiliário e

demais bens entendidos como necessários para manutenção destas unidades;

despesas de viagens para monitoramento de ações de saúde; capacitações cursos,

seminários e demais eventos a serem executados inclusive pela Escola de Saúde

Pública - ESP, sensibilização e aprimoramento dos profissionais de Recursos

Humanos atuantes nas redes de atenção à saúde;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Municípios, consórcios

intermunicipais de Saúde, hospitais do SUS e outros prestadores de serviços de

saúde como os Centros de Atenção Psicossocial Infantil (dentre outros), profissionais

que atuam nas unidades componentes das redes de atenção à saúde e hospitais do

SUS e profissionais responsáveis pelo monitoramento das redes:

LVIII - No programa social Rede de Inovação Tecnológica, cujo objetivo é ampliar a

capacidade de geração e difusão de inovações tecnológicas em Minas Gerais,

fomentando e articulando os diferentes agentes empresariais, governamentais, do

setor acadêmico e da sociedade, dinamizando o sistema mineiro de inovação:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos e materiais; cessão de
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uso de equipamentos e computadores; auxílio financeiro para a participação e

promoção de eventos; dentre outros bens, valores ou benefícios inerentes à

consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: setor empresarial mineiro,

universidades e pesquisadores do estado, centros de pesquisa e desenvolvimento

públicos e privados, comunidade demandante e usuária de inovações tecnológicas e

jovens com potencial empreendedor e inovador.

LIX - No programa social Arranjos Produtivos em Biotecnologia, Biocombustíveis,

Eletroeletrônicos e “Softwares”, cujo objetivo é ampliar e melhorar a capacidade

competitiva dos arranjos produtivos de elevado conteúdo tecnológico de forma autos-

sustentável - polos de excelência: fortalecer as estruturas geradoras de

conhecimento, tecnologias, formação de recursos humanos e prestação de serviços

visando a promoção do desenvolvimento sustentável de setores estratégicos nos

quais o Estado possua tradição, massa crítica e/ou vantagem competitiva - polos de

inovação: possibilitar o salto necessário ao desenvolvimento das regiões norte, Vales

do Jequitinhonha e Mucurí através da formação e concentração de massa crítica

territorialmente localizada, agregando valor á economia regional (emprego e renda) e

às políticas públicas através de um grande esforço de inovação, ancorado em sólidas

estruturas de capacitação de recursos humanos e de P&D:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos e materiais; cessão de

uso de equipamentos e computadores; cessão e construção de unidades prediais;

auxílio financeiro para a participação e promoção de eventos; dentre outros bens,

valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pequenos e microempresários que

compõem o setor produtivo dos arranjos produtivos em biotecnologia,

biocombustíveis, eletroeletrônicos, programas computacionais e dos polos de

excelência e inovação; universidades, institutos de ciência e tecnologia envolvidas na

produção e transferência do conhecimento para a sociedade, setores produtivos,

sociedade em geral.

LX - No programa social Rede de Formação Profissional Orientada pelo Mercado,
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cujo o objetivo é ampliar a capacidade local e regional para combater a exclusão

social, gerar trabalho e renda e contribuir para a melhoria do nível de vida da

população, com foco na formação e qualificação profissional, segundo as demandas

do mercado:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos e materiais; cessão de

uso de equipamentos e computadores; auxílio financeiro para a participação e

promoção de eventos de inclusão digital; dentre outros bens, valores ou benefícios

inerentes à consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: na vertente de inclusão digital,

preferencialmente a população mais carente e à margem da tecnologia da

informação, caracterizada por jovens carentes, agricultores familiares, comunidades

tradicionais, deficientes, idosos e recuperando egressos do sistema penitenciário bem

como participantes de cooperativas e associações; na vertente de formação e

qualificação profissional, jovens visando ao primeiro emprego, trabalhadores que

carecem de aperfeiçoamento profissional, microempresários e empresários de

pequeno porte que necessitam de apoio para implantar ou desenvolver os seus

negócios, e profissionais demandados pelo mercado, em especial pelos arranjos

produtivos locais.

LXI - No programa social Indução ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico,

cujo objetivo é induzir o desenvolvimento científico e tecnológico no Estado, com

ênfase nas vocações econômicas regionais e no atendimento às regiões mais

carentes, como forma de alavancar e aprimorar os meios de produção e os serviços

microrregionais, tornando as empresas mineiras mais competitivas e auxiliando a

promoção da inclusão social:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos e materiais; cessão de

uso de equipamentos e computadores; auxílio financeiro para a participação e

promoção de eventos de inclusão digital; dentre outros bens, valores ou benefícios

inerentes à consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: a população dos Municípios de
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Minas Gerais que contam até 20 mil habitantes.

LXII - No programa social Minas Olímpica, cujo objetivo é educar pelo esporte,

promover a cultura do esporte e da atividade física, e beneficiar o cidadão por meio

da oportunização de um estilo de vida mais saudável:

a) bens, valores ou benefícios, cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores e bens; 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 de diversas

faixas etárias praticantes de esportes e pessoas jurídicas de direito público ou privado

que desenvolvam atividades voltadas à promoção do esporte.

LXIII - No programa social Implantação do Suas, cujo objetivo é garantir

mecanismos para que o Estado e os Municípios promovam o acesso da população de

risco e vulnerabilidade ao sistema de proteção social:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de recursos através de convênios com os Municípios e entidades para a

manutenção dos serviços de assistência de proteção social básica, de proteção social

especial e de atendimento às crianças e adolescentes em especial com trajetória de

rua e trabalho infantil; repasse de recurso através de convênios com os Municípios e

entidade para implantação de centros de referência em assistência social,

revitalização de unidades de acolhimento institucional, construção de unidades de

socialização infanto-juvenil, aquisição de equipamentos e reforma de unidades já

existentes; realização de capacitação para gestores, técnicos e conselheiros

municipais e estaduais por meio de oficinas, cursos, encontros, seminários e outras

atividades de capacitação e treinamento; repasse de recurso para Municípios em

situação de emergência (benefícios eventuais);

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: entidades parceiras e população

em risco e vulnerabilidade.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Juarez Távora - Lafayette de Andrada -
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Adelmo Carneiro Leão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.880/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 421/2009, 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 Coimbra o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/10/2009 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 3.880/2009 tem por escopo conferir a necessária autorização

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

imóvel com área de 23.000m², situado na Rua Santo Antônio, s/no, nesse Município e

registrado sob o nº 28.197, a fls. 48v e 50v do Livro 3 – AQ, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Viçosa.

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 à construção de casas populares

e uma creche.

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

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

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

estabelecida.

Embora não haja óbice à tramitação da matéria, apresentamos a Emenda no 1, que
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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 3.880/2009 com a seguinte Emenda no 1.

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 Coimbra o

imóvel constituído por área com 23.000m² (vinte e três mil metros quadrados), situado

no lugar denominado Sítio da Represa de São Sebastião, nesse Município, registrado

sob o nº 11.861 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Viçosa.”.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Ademir

Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.959/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 420/2009, o Governador do Estado enviou a esta

Casa a proposição que dá denominação 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.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/10/2009 e encaminhada

a esta Comissão de Constituição e Justiça para desmembramento em proposições

específicas, nos termos do § 5º do art. 173 do Regimento Interno.

Em decorrência do desmembramento, o projeto de lei em epígrafe, que altera a Lei

nº 13.408, de 21/12/99, foi publicado no diário oficial em 7/11/2009 e distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinado preliminarmente quanto

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

do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.959/2009 objetiva alterar o “caput” do art. 2º da Lei nº 13.408,

de 1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento, instituição e próprio

público do Estado, de modo a incluir no referido dispositivo a possibilidade de a

escolha da denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado

recair em nome de evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outros

valores que digam respeito às tradições históricas e culturais do Estado.

Na sua redação atual, o referido artigo estabelece que a escolha da denominação

recairá em nome de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias qualidades

e relevantes serviços prestados à coletividade.

De fato, a lei não impede, expressamente, que a denominação recaia em nome de

evento ou fatos relevantes, apenas apresenta, no atual “caput” do art. 2º, os

requisitos a serem observados em caso de homenagem, exigindo que a pessoa seja

falecida e se tenha destacado por notórias qualidades e relevantes serviços

prestados à coletividade.

Contudo, deve-se admitir que a norma que se pretende alterar é omissa quanto à

possibilidade de a denominação de próprio público recair em nome de eventos,

acidentes geográficos ou outros valores históricos e culturais. Desse modo, objetiva-

se suprir essa lacuna, explicitando na lei tal possibilidade.

Dito isso, cumpre dizer que o Estado tem competência para legislar sobre a

matéria, tendo em vista o princípio da autonomia dos entes políticos para disciplinar

juridicamente seus próprios públicos.

Com efeito, ao Estado é assegurada autonomia administrativa, competindo-lhe

dispor da forma que julgar conveniente sobre as matérias relacionadas com sua

organização interna e seus bens patrimoniais, respeitados os limites impostos pela

Constituição da República.

De outra parte, lembramos que a matéria consubstanciada no projeto não se inclui

entre aquelas relacionadas no art. 66 da Constituição Estadual, as quais são de

iniciativa legislativa privativa, nada impedindo, portanto, que o Governador do Estado

deflagre o processo Legislativo a esse respeito.

Não há, portanto, óbice à tramitação da proposição nesta Casa.
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Conclusão

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

do Projeto de Lei no 3.959/2009.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ruy Muniz - Almir Paraca.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.207/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De iniciativa desta Comissão, a proposição em epígrafe tem por finalidade aprovar,

de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a

alienação das terras devolutas que especifica.

O projeto foi aprovado no 1º turno, em sua forma original, e agora retorna a esta

Comissão a fim de receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189,

combinado com o art. 102, IX, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Resolução nº 2.207/2008 tem por finalidade, em obediência ao inciso

XXXIV do art. 62 e ao § 6º do art. 247 da Constituição do Estado, aprovar a alienação

de 17 glebas de terras devolutas situadas nos Municípios de Fronteira dos Vales, Rio

Pardo de Minas e Santo Antônio do Retiro, todas com área entre 100 e 250ha. As

transferências de domínio serão realizadas na modalidade de compra preferencial.

Cabe ressaltar que a concessão ou alienação de terras devolutas, assim

consideradas aquelas que não se encontram no domínio particular, por título legítimo,

nem constituem próprios da União, dos Estados ou dos Municípios, têm como

finalidade promover o bem-estar do homem que vive do trabalho da terra e fixá-lo no

campo. Tal medida faz parte da política adotada pelo constituinte mineiro para a área

rural, prevista no art. 247 da Constituição Estadual, tendo em vista assegurar o

domínio dessas glebas a quem, de fato, possui vínculos com a terra, tendo tornado

produtivo parte do território mineiro.

Em reunião desta Comissão, realizada em 12/8/2008, o Deputado Padre João

colocou em dúvida a veracidade dos dados referentes aos beneficiários José

Carvalho Moreira, Túlio José Mesquita de Carvalho e Tácito de Freitas Costa Júnior,
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que pleiteiam glebas da Fazenda Nova Ponte, no Município de Rio Pardo de Minas. O

primeiro, Promotor de Justiça aposentado, requer uma área de 248,8ha; o segundo,

seu filho e empresário, 244,8ha; e o terceiro concorre a 237,6ha.

O inciso V do § 7º do art. 247 da Constituição do Estado veda a alienação e a

concessão de terra pública a cônjuge ou a parente consanguíneo ou afim, até o

terceiro grau, ou por adoção, de beneficiário de terra pública rural em área contígua à

do beneficiário. Além disso, o inciso V do art. 11 da Lei nº 11.020, de 1993, que

dispõe sobre terras públicas e devolutas estaduais, traz a mesma vedação,

expressamente, a membro do Ministério Público.

Em decorrência desse fato, o Secretário de Estado Extraordinário para Assunto de

Reforma Agrária esteve presente na reunião de 19/8/2008 desta Comissão, ocasião

em que expôs as ações desenvolvidas por sua pasta e, com relação aos problemas

apontados, solicitou que os processos retornassem ao Instituto de Terras do Estado

de Minas Gerais - Iter - a fim de que sejam realizadas novas vistorias.

Constatamos ainda que, no processo referente a Antônio Ribeiro de Almeida, o

laudo fundiário informa que o imóvel está em litígio com o imóvel nº 53-733, o que

também deverá ser esclarecido pelo Iter. Por fim, o nome da requerente constante no

item 2 é Ana Amélia e não Ana Aurélia, o que deve ser retificado antes do final da

tramitação do projeto de resolução em análise.

Assim, para garantir a verificação dos fatos e corrigir o erro material acima

apontado, sem prejudicar aqueles que solicitaram ao Estado o reconhecimento de

seu direito à compra preferencial das áreas que ocupam de forma justa e boa,

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

anexo do projeto de resolução em análise.

Conclusão

Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

2.207/2008, no 2º turno, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao anexo a que se refere o art. 1º seguinte redação:

* - O anexo a que se refere o art. 1º foi publicado no “Diário do Legislativo” de

12.11.2009.



____________________________________________________________________________
684

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Carlos Gomes -

Domingos Sávio.

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.115/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, o Projeto de Lei nº 3.115/2009 tem por

escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que

especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno e retorna agora a este órgão colegiado a fim

de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art.

102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.115/2009 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Itajubá o imóvel constituído pela área de 2.082m², situado na Rua

José Joaquim, Bairro Varginha, nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o bem destina-se ao

funcionamento de escola municipal, para atender à demanda educacional da

comunidade.

Cabe ressaltar que, em defesa do interesse público, o art. 2º prevê a reversão do

imóvel ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura

da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista ou no

caso de seu desvirtuamento.

A transferência de domínio de bem público estadual, ainda que para outro ente da

Federação, somente pode ser realizada com autorização desta Assembleia

Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17 da Lei

Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos

e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratificamos que o projeto de lei em análise encontra-se de acordo com os preceitos
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legais que tratam sobre a matéria, não representa despesas para o erário e não

acarreta repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.115/2009, no

2º turno.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Lafayette de Andrada -

Juarez Távora.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 11/11/2009

Presidência do Deputado José Henrique

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

do Deputado Carlin Moura; aprovação - Correspondência: Mensagens nºs 433 a

437/2009 (encaminhando os Projetos de Lei nºs 3.971 a 3.975/2009,

respectivamente), do Governador do Estado - Ofício nº 10/2009 (encaminhando o

Projeto de Lei nº 3.976/2009), do Presidente do Tribunal de Justiça - Ofício nº 9/2009

(encaminhando o Projeto de Lei nº 3.977/2009), do Procurador-Geral de Justiça -

Questão de ordem - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:

Projetos de Lei nºs 3.978 a 3.995/2009 - Projeto de Resolução nº 3.996/2009 -

Requerimentos nºs 4.957 a 4.978/2009 - Requerimentos do Deputado Arlen Santiago

(2) - Comunicações: Comunicação do Deputado Tiago Ulisses - Oradores Inscritos:

Discursos dos Deputados Sávio Souza Cruz, Gil Pereira, Weliton Prado, Almir Paraca

e Carlin Moura - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Questões

de ordem - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Antônio Carlos Arantes -

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 - Djalma Diniz - Doutor Rinaldo - Doutor

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

Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio

Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora -

Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -
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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 José Henrique) - Às 14h7min, 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.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, o Deputado

Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, é sabido que a ata que se lê aqui é

resumida, tendo em vista que seu inteiro teor será publicado no diário oficial. Parece-

me, Presidente, que não ficaram muito bem esclarecidos na ata os fatos ocorridos

pela manhã. Realmente, foi aberta a reunião hoje pela manhã. Fizemos um

pronunciamento em que registramos que haveria necessidade de resposta por parte

do governo do Estado no que diz respeito à situação dos Agentes Penitenciários

presentes aqui hoje pela manhã e agora neste momento, nas galerias desta Casa.

Havia uma audiência marcada na Comissão de Direitos Humanos, que foi

desmarcada, segundo informações, a pedido do Presidente da Casa, mas não houve

nenhum indicativo por parte do governo do Estado sobre a situação dos Agentes

Penitenciários. Os trabalhos foram suspensos para se tentar encontrar uma solução.

Posteriormente, a base governista não voltou ao Plenário, ocasionando a falta de

quórum. A situação que ocorre e que é importante constar na ata é que mais de 500
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Agentes Penitenciários estão com os contratos suspensos ou demitidos sem o devido

inquérito individualizado, personalizado, para apurar eventual falta grave. Eles se

encontram até a presente dada sem nenhum retorno. Então, a reunião de hoje pela

manhã retrata essa situação, e me parece que a ata não está explicitando essa

situação específica dos Agentes Penitenciários presentes na Assembleia Legislativa.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a por aprovada.

Correspondência

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

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 433/2009*

Belo Horizonte, 6 de novembro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

Assembleia Legislativa, o Projeto de lei incluso, que autoriza o Poder Executivo a

doar ao Município de Itueta o imóvel situado na Rua Santo Antônio, s/nº, Distrito de

Quatituba, constituído pela área total de 10.000m², conforme o registro nº 3242, livro

3-B, fls. 15/vº, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Resplendor.

O Projeto encaminhado tem o objetivo de garantir o funcionamento de Escola

Municipal já instalada na área em questão, bem como permitir a construção no

mesmo terreno do Projeto Programa Proinfância, o que acarretará relevantes

benefícios à população daquele Município.

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

distinta consideração.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.971/2009

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itueta o imóvel

situado na Rua Santo Antônio, s/nº, Distrito de Quatituba, constituído pela área total

de 10.000m², registrado sob o nº 3242, livro 3-B, fls. 15/vº, no cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Resplendor.
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Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de Escola Municipal e à permissão para construção na área vaga do terreno do

Projeto Programa Proinfância.

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 434/2009*

Belo Horizonte, 6 de novembro 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 Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER - MG a doar ao Município de Ponte Nova

imóvel com área de 25.500m2 (vinte e cinco mil e quinhentos metros quadrados),

situado no lugar denominado Granja D’Alena, naquele Município, registrado sob o nº

39.481, a fls. 282 do Livro 3-T, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Ponte Nova.

O projeto encaminhado tem o objetivo de dar destinação pública ao imóvel em

questão, promovendo a regularização fundiária e melhorando as condições de

habitabilidade naquele Município.

Por entendê-la relevante e para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço

anexar Exposição de Motivos do Secretário de Estado de Transportes e Obras

Públicas.

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,
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Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência

anteprojeto de lei que autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado

de Minas - DER-MG a doar ao Município de Ponte Nova o imóvel que especifica.

O Município de Ponte Nova está implementando o Programa de Melhoria das

Condições de Habitabilidade, em parceria com o Governo Federal.

O referido programa prevê intervenções de recuperação de áreas degradadas,

contenções de encostas, serviços de saneamentos, dentre outros, além da

regularização fundiária nos locais atendidos pelas obras.

Nesse contexto, é de especial interesse uma área situada na margem da Rodovia

MG-329, na parte urbana da via, cuja desapropriação pelo DER-MG ocorreu em

9/04/1970, sendo objeto de ocupação irregular por parte de quarenta e sete famílias

e, desde então, o local é conhecido como Vila Lana.

Tem-se, assim, consolidada uma ocupação de mais de trinta e quatro anos na

referida área, caracterizadamente urbana e local.

Surge, daí, o interesse público na doação da área de 25.000m² ao Município, de

modo a que se possa promover a regularização fundiária, beneficiando cerca de mil

famílias.

Essas as razões de interesse público e inestimável alcance social que me levam a

apresentar-lhe o presente anteprojeto de lei.

Fuad Jorge Noman Filho, Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas.

PROJETO DE LEI Nº 3.972/2009

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER - MG a doar ao Município de Ponte Nova o imóvel que especifica.

Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

- DER - MG autorizado a doar ao Município de Ponte Nova imóvel com área de

25.500m², situado no lugar denominado Granja D’Alena, naquele Município,

registrado sob o nº 39.481, a folhas 282 do Livro 3-T, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Ponte Nova.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se a promover a

regularização fundiária e melhorar as condições de habitabilidade no Município de

Ponte Nova.
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Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do DER - MG se,

findo o prazo de cinco anos contados 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.”

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Fábio

Avelar. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.681/2009, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 435/2009*

Belo Horizonte, 9 de novembro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa Egrégia

Assembleia Legislativa, o incluso Projeto de lei que autoriza a abertura de crédito

suplementar de R$92.800.000,00 (noventa e dois milhões e oitocentos mil reais) em

favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

A Lei Orçamentária Anual não contém dispositivo que autorize o Poder Executivo a

abrir crédito suplementar aos orçamentos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais, medida só viável mediante proposta legislativa, o que ora se cumpre.

Por entendê-la relevante e para melhor compreensão do conteúdo do Projeto, faço

anexar a Exposição de Motivos elaborada pela Secretária de Estado de Planejamento

e Gestão.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

Nobres Pares a aprovação do Projeto.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhor Governador,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o Projeto de Lei que autoriza a

abertura de crédito suplementar no valor de R$92.800.000,00 (noventa e dois milhões

e oitocentos mil reais), em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

A suplementação contemplará as seguintes ações:
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- Proventos de Inativos Civis e Pensionistas, para atender despesas de Pessoal e

Encargos Sociais para pagamento de pensionistas no valor de R$500.000,00

(quinhentos mil reais) e despesas de Custeio com pagamento de pensões no valor de

R$3.000.000,00 (três milhões de reais);

- Processamento Judiciário de 1ª e 2ª Instâncias, para atender despesas de Custeio

com a manutenção do órgão, no valor de R$17.300.000,00 (dezessete milhões e

trezentos mil reais);

- Construção e Reforma de Unidades Prediais do Tribunal de Justiça, para atender

despesas com Inversões Financeiras para aquisição do imóvel onde funciona parte

da 2ª Instância, no valor de R$72.000.000,00 (setenta e dois milhões de reais).

Para atender as despesas mencionadas serão utilizados recursos provenientes de:

- anulação de dotações orçamentárias próprias de Pessoal e Encargos Sociais, no

valor de R$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) da ação Proventos de

Inativos Civis e Pensionistas; de Custeio no valor de R$300.000,00 (trezentos mil

reais) da ação Remuneração de Servidores da Ativa e Encargos Sociais; de

Investimentos no valor de R$72.000.000,00 (setenta e dois milhões de reais) da ação

Construção e Reforma de Unidades Prediais do Tribunal de Justiça;

- excesso de arrecadaçao da receita da Taxa de Fiscalização Judiciária previsto

para o corrente exercício, no valor de R$17.000.000,00.

Ressalto que o crédito suplementar será coberto com recursos do próprio Tribunal

de Justiça do Estado, não havendo aporte de recursos ordinários do Tesouro

Estadual.

Informo que o Projeto de Lei se faz necessário tendo em vista que a Lei nº 18.022,

de 9 de janeiro de 2009, não contém dispositivo que autorize o Poder Executivo abrir

crédito suplementar ao orçamento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Reitero, na oportunidade, a Vossa Excelência, os meus protestos de estima e

consideração.

Renata Vilhena, Secretária de Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.973/2009

Autoriza a abertura de crédito suplementar de R$92.800.000,00 ao Orçamento

Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
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Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais, no valor de R$92.800.000,00 (noventa e dois milhões e oitocentos mil reais),

para atender a:

I – despesas de Pessoal e Encargos Sociais, no valor de R$500.000,00 (quinhentos

mil reais);

II – despesas de Custeio, no valor de R$20.300.000,00 (vinte milhões e trezentos

mil reais); e

III – despesas de Inversões Financeiras, no valor de R$72.000.000,00 (setenta e

dois milhões de reais).

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º serão utilizados recursos provenientes

de:

I – anulações de dotações orçamentárias do Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais, no valor de R$75.800.000,00 (setenta e cinco milhões e oitocentos mil

reais); e

II - excesso de arrecadação da receita da Taxa de Fiscalização Judiciária previsto

para o corrente exercício, no valor de R$17.000.000,00 (dezessete milhões de reais).

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 436/2009*

Belo Horizonte, 9 de novembro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição do

Estado, encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa Egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei que define a jornada de trabalho de servidor

cedido a município por força do Programa Estadual de Municipalização.

A proposta objetiva, precipuamente, observar o princípio da legalidade para que a

jornada de trabalho do servidor ocupante do cargo de Analista de Atenção à Saúde,

cedido a município, possa ser fixada por meio de resolução do Gestor Municipal.
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Objetivando maior elucidação aos Senhores Deputados, faço anexar a esta, a

“Exposição de Motivos” a mim encaminhada pela Secretária de Estado de

Planejamento e Gestão.

Essa, Senhor Presidente, é a razão que me leva a submeter o projeto em questão à

consideração de seus Nobres Pares.

Aécio Neves, Governador do Estado.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais,

Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência

anteprojeto de lei que define a jornada de trabalho de servidor cedido aos Municípios

por força do Programa Estadual de Municipalização. A Câmara de Coordenação

Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, em sua 55ª reunião, realizada em 20 de

fevereiro de 2009, aprovou a proposta de flexibilização da jornada de trabalho para os

servidores ocupantes dos cargos de Analista de Atenção à Saúde, profissionais da

área de Saúde, cedidos aos Municípios por força do Programa Estadual de

Municipalização.

O pleito de regulamentação relativa à carga horária dos Analistas de Atenção à

Saúde decorre de Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério

Público do Estado de Minas Gerais e o Município de São João Del-Rei, em que se

fixou prazo para que os referidos servidores atendam à jornada de trabalho e às

metas fixadas pelo gestor municipal, em igualdade de condições aos profissionais

vinculados ao município.

A proposta ora apresentada tem por fim observar o princípio da legalidade, diante

da necessidade de previsão normativa da matéria para se dar cumprimento a referida

decisão do Órgão Colegiado.

São essas, Senhor Governador, as razões fundamentais para proposição de

anteprojeto de lei em apreço, que ora submetemos à consideração de Vossa

Excelência.

Anteciosamente,

Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI Nº 3.974/2009
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Define a jornada de trabalho de servidor cedido a Município por força do Programa

Estadual de Municipalização.

Art. 1º - A carga horária do servidor ocupante do cargo de Analista de Atenção à

Saúde, cedido a Município por força do Programa Estadual de Municipalização, nos

termos do art. 10 da Lei nº 9.507, de 29 de dezembro de 1987, poderá ser fixada por

meio de resolução do Gestor Municipal de Saúde do município de exercício do

servidor.

Parágrafo único - A forma de cumprimento da carga horária exercida pelo servidor

cedido na forma do “caput” será estabelecida conforme critérios definidos pelo Gestor

Municipal de Saúde do respectivo Município de exercício, observados os limites

mínimos e máximos fixados em resolução do Secretário de Estado de Saúde - SES.

Art. 2º - O Município de exercício do servidor cedido na forma do art. 1º poderá

realizar complementação salarial, nos termos de lei.

Parágrafo único - A complementação salarial prevista no “caput” não será

incorporada à remuneração ou aos proventos de aposentadoria, bem como não

servirá de base para cálculo de adicionais por tempo de serviço ou de qualquer outro

benefício ou vantagem.

Art. 3º - A definição de carga horária superior à prevista no art. 51 da Lei nº 15.462,

de 13 de janeiro de 2005, bem como eventual complementação salarial, será

preferencialmente concedida ao servidor em exercício de atividades na Atenção

Primária.

Art. 4º - O servidor de que trata o art. 1º que retornar ao órgão de origem deverá

cumprir a carga horária estabelecida no inciso I do art. 51 da Lei nº 15.462, de 2005.

Art. 5º - O servidor que ingressar nas carreiras de que trata a Lei nº 15.462, de

2005, após a data de publicação desta lei, não poderá ser cedido na forma art. 10 da

Lei nº 9.507, de 1987.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 437/2009*
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Belo Horizonte, 10 de novembro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

Assembleia Legislativa, o projeto de lei incluso que autoriza o Poder Executivo a doar

à Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - o imóvel que especifica.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o inciso VI do art. 90 da

Constituição do Estado, esclareço que o imóvel objeto do projeto de lei em tela se

destina à construção do câmpus da Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG

-, no Município de Barbacena.

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

distinta consideração.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.975/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar à Universidade do Estado de Minas Gerais -

UEMG - o imóvel que especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Universidade do Estado de

Minas Gerais - UEMG - o imóvel situado na Rua Luiz Delben, Bairro Romam, antiga

Sericícola, no Município de Barbacena, constituído pela área de 32,2208ha, a ser

desmembrada de uma área total de 436.165,23m², registrada sob o nº 4.415, Livro nº

3, no Cartório do 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Barbacena.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” tem os seguintes limites e

descrição: partindo-se do ponto “A”, nas margens da Rua Luiz Delben (coordenadas

planas de 7650975,57N e 626509,30L), segue-se com azimute de 294º47’, por

404,36m, até o ponto “B” (coordenadas planas de 7651144,83N e 626142,02L), na

cerca de arame, confrontando com a Fazenda Regional - Sericícola, daí segue-se por

esta cerca de arame com azimute de 327º06’, por 403,31m, confrontando com

herdeiros de Amílcar Savassi, até o limite de confrontações de herdeiros de Amílcar

Savassi com herdeiros de D. Dutra, daí segue-se por cerca de arame, em linhas

quebradas, azimute inicial de 74º03’, por 173,35m, mais 163,65m, confrontando com

herdeiros de D. Dutra, até o limite de confrontações de herdeiros de D. Dutra com
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fundos das residências da Rua Tancredo Esteves, daí segue-se pelos fundos das

referidas residências com azimute de 122º38’, por 796,50m, confrontando com fundos

das residências das Ruas Tancredo Esteves, Acre e Dário de Oliveira Lima, até as

margens da Av. Amílcar Savassi, daí segue-se pelas margens da referida avenida

com azimute de 215º03’, por 48,86m, mais 9,37m, mais 287,52m, mais 7,85m, até o

entroncamento com a Rua Luiz Delben, daí segue-se pela Rua Luiz Delben, por

116,49m, mais 106,78m, até o ponto “A”, início desta descrição. Tais confrontações

perfazem uma área total de 32,2208ha.

Art. 2º - O imóvel a que se refere o art. 1º se destina à construção do campus da

Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -, no Município de Barbacena.

Art. 3º - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, caso não seja, no prazo de

cinco anos, contados da data da escritura pública de doação, utilizado com a

finalidade prevista no art. 2º.

Art. 4º - 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.

“OFÍCIO Nº 10/2009*

Belo Horizonte, 29 de outubro de 2009.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 66, inciso IV, alínea “a”, da Constituição do Estado de Minas

Gerais, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa augusta

Assembleia Legislativa, projeto de lei que reajusta os valores do subsídio mensal dos

integrantes do Poder Judiciário deste Estado.

Os índices de reajustes propostos são os mesmos concedidos aos Ministros do

Supremo Tribunal Federal pela Lei Federal nº 12.014, de 8 de outubro de 2009:

5,00% (cinco por cento), a partir de 1º de setembro de 2009, e 3,88% (três inteiros e

oitenta e oito centésimos por cento), a partir de 1º de fevereiro de 2010.

Tendo em vista que os valores do subsídio vigentes, fixados pela Lei nº 16.114, de

2006, permanecem inalterados desde 1º de janeiro de 2006, bem como o disposto no

art. 1º, inciso I, da Lei Federal nº 12.041, de 2009, solicito a Vossa Excelência que o
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projeto em questão seja apreciado com a maior urgência possível.

Na oportunidade, renovo a expressão de meu alto e distinto apreço.

Sérgio Antônio de Resende, Presidente.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO EM 2010 - AUMENTO DE SUBSÍDIO DE

MAGISTRADOS

* - O quadro contendo o impacto orçamentário em 2010 e o aumento de subsídio de

magistrados foi publicado no “Diário do Legislativo” em 13.11.2009.

PROJETO DE LEI Nº 3.976/2009

Dispõe sobre a revisão dos valores do subsídio mensal dos integrantes do Poder

Judiciário do Estado de Minas Gerais.

Art. 1º - Os valores do subsídio mensal dos membros do Poder Judiciário do Estado

de Minas Gerais, estabelecidos na Lei nº 16.114, de 18 de maio de 2006, ficam

reajustados em:

I - 5,00% (cinco por cento), a partir de 1º de setembro de 2009;

II - 3,88% (três inteiros e oitenta e oito centésimos por cento), a partir de 1º de

fevereiro de 2010.

Art. 2º - As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão à conta das

dotações orçamentárias consignadas ao Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais.

Art. 3º - A implementação do disposto nesta lei observará o previsto no art. 169 da

Constituição Federal e as normas pertinentes da Lei Complementar nº 101, de 4 de

maio de 2000.

Art. 4º - 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 9/2009*

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2009.

Excelentíssimo Senhor,

Encaminho a Vossa Excelência para deliberação dessa augusta Assembleia

Legislativa, o Projeto de Lei em anexo, que dispõe sobre o reajuste anual do subsídio
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dos membros do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 37,

incisos X e XI, e do art. 39, § 4º, c/c art. 93, inciso V, art. 127, § 2º, art. 128, § 5º,

inciso I, c, e art. 129, § 4º, todos da Constituição Federal.

Conforme se observa a dicção do art. 37, inciso X, da Constituição da República, é

assegurada a revisão geral e anual do subsídio dos membros do Ministério Público,

em conformidade com a iniciativa conferida pelo art. 66, § 2º, c/c o art. 122, da

Constituição do Estado de Minas Gerais, nos termos das Leis Federais nºs 12.041 e

12.042, de 8 de outubro de 2009, que dispõem sobre reajuste do subsídio do Ministro

do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República, respectivamente.

Oportuno se faz registrar que a aprovação deste Projeto por essa augusta Casa

Legislativa observará o primado da autonomia administrativa do Ministério Público,

encontrando absoluta ressonância com a normatização acerca das políticas

remuneratórias da Instituição expedida pelo egrégio Conselho Nacional do Ministério

Público, consolidada no art. 2º da Resolução nº 09, de 5 de junho de 2006, que

dispõe: “No Ministério Público dos Estados, o valor do teto remuneratório

constitucional corresponde a 90,25% (noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por

cento) do subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal”.

Não se pode olvidar que referida determinação já havia sido observada por essa

Casa Legislativa ao editar as Leis Estaduais nº 16.079, de 26.04.2006, e nº 16.114,

de 18.05.2006, que estabelecem, em Minas Gerais, o subsídio dos membros do

Ministério Público e o dos membros do Poder Judiciário, respectivamente.

Em apenso, apresento-lhe os reflexos decorrentes da presente proposição nas

carreiras do Ministério Público do Estado, considerando os dados alusivos ao impacto

orçamentário bruto, inclusive com encargos patronais.

Na certeza de aprovação do presente projeto de lei, renovo protestos de elevada

estima e distinta consideração.”

Atenciosamente,

Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça.

Anexo ao Projeto de Lei nº

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E REFLEXO NA LRF

* - Os quadros I, contendo o impacto orçamentário, financeiro e o reflexo na LRF, e
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o quadro II, contendo a composição do orçamento 2010 foram publicados no “Diário

do Legislativo” de 13.11.2009.

* - Publicado de acordo com o texto original.

PROJETO DE LEI Nº 3.977/2009

Dispõe sobre a revisão dos valores do subsídio mensal dos membros do Ministério

Público do Estado de Minas Gerais.

Art. 1º - Os valores do subsídio mensal dos membros do Ministério Público do

Estado de Minas Gerais, estabelecidos na Lei nº 16.079, de 26 de abril de 2006,

ficam reajustados em:

I - 5,00% (cinco por cento), a partir de 1º de setembro de 2009.

II - 3,88% (três inteiros e oitenta e oito centésimos por cento), a partir de 1º de

fevereiro de 2010.

Art. 2º - As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão à conta das

dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público do Estado de Minas

Gerais.

Art. 3º - A implementação do disposto nesta lei observará o previsto no art. 169 da

Constituição Federal e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº 101,

de 4 de maio de 2000.

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

- 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.

Questão de Ordem

O Deputado Weliton Prado - Faço a questão de ordem no intuito de que V. Exa.

suspenda os trabalhos neste momento, para entendimentos. Temos uma pauta para

votação e queremos votar, mas queremos resolver de uma vez por todas a situação

dos Agentes Penitenciários. Queremos a suspensão da reunião para fazer a

negociação com os Deputados.

O Sr. Presidente - Informo ao Deputado que estamos agora na fase dos oradores

inscritos e que seus colegas já estão inscritos para discussão. Com certeza, tratarão

da questão dos Agentes Penitenciários, portanto obedeceremos ao Regimento
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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 3.978/2009

Declara de utilidade pública o Centro Educacional Pedro Bernardes Dias, com sede

no Município de Patrocínio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Educacional Pedro Bernardes

Dias, com sede no Município de Patrocínio.

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

Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2009.

Deiró Marra

Justificação: O Centro Educacional Pedro Bernardes Dias, com sede no Município

de Patrocínio, é uma entidade 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. A

entidade objetiva promover ações concretas de apoio ao ser humano em seu

contexto familiar e comunitário, priorizando proteger a saúde da família, a

maternidade, a infância e a velhice através de parceria com o poder público,

campanhas comunitárias e outros; combate à fome e à pobreza, através de

campanhas anuais em parceria com a comunidade e entidades afins; integração de

seus associados no mercado de trabalho, através de realização de cursos

profissionalizantes em parceria com órgãos governamentais; divulgação da cultura e

do esporte, através de comemorações, atividade recreativas esportivas e sociais, em

parceria com órgãos governamentais; proteção do meio ambiente, através da

realização de campanhas anuais, palestras, etc., em parceria com o poder público e

entidades afins.

Constituída em 19/10/2001, é notório o sucesso da entidade.
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A documentação apresentada encontra-se de acordo com o que estabelece a Lei nº

12.972, de 27/7/98, com vistas à sua declaração de utilidade pública. Assim, peço o

costumeiro 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 3.979/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Abadia dos Dourados 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 Abadia dos

Dourados imóvel com área de 280,10m² (duzentos e oitenta vírgula dez metros

quadrados), situado na Praça Manoel Esteves dos Santos, nº 110, nesse Município,

registrado sob o nº 4.173, a fls. 2 do Livro 2M, no Cartório de Registro de Imóveis

Jonas Machado da Comarca de Coromandel.

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

funcionamento da Câmara Municipal de Abadia dos Dourados.

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, for

desvirtuada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2009.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: O imóvel de que trata esta proposição foi adquirido de particulares, em

1981, pela Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais e, após a extinção dessa

autarquia, transferido ao patrimônio do Estado.

Em maio de 2008, o Município de Abadia dos Dourados celebrou com o Estado

Termo de Cessão de Uso de Imóvel nº 1170.1.00.36/2008, a fim de que o bem fosse

utilizado, pelo prazo de cinco anos, para abrigar a Câmara Municipal.

Para que a administração local possa investir no imóvel, com obras de conservação

e adaptação ao funcionamento do Poder Legislativo, é necessário que seja realizada
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a transferência de seu domínio.

Com essa finalidade, apresentamos este projeto de lei e contamos com o apoio dos

nobres parlamentares para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 3.980/2009

Declara de utilidade pública a Associação Recreativa do Tradição Esporte Clube -

Artec -, com sede no Município de Três Marias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Esporte Clube - Artec -, com sede no Município de Três Marias.

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

Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2009.

Wander Borges

Justificação: O esporte desenvolve valores como afetividade e sensibilidade e

habilidades como expressão, raciocínio e criatividade, motivo pelo qual representa

importante instrumento de socialização, educação, promoção de saúde, identidade

cultural e cooperação entre os povos. Os benefícios atribuídos à atividade 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 31/7/2002, visando tornar o esporte uma vigorosa ferramenta de inclusão social,

foi constituída a Associação Recreativa do Tradição Esporte Clube, entidade civil sem

fins lucrativos que tem por escopo proporcionar a difusão de ações de assistência

social e nas áreas da cultura e do desporto.

A entidade apresenta as finalidades estatutárias seguintes: incentivar a prática

esportiva; promover a integração social por meio do esporte, estimular e realizar

programas permanentes de prevenção ao uso de drogas; divulgar as atividades

esportivas realizadas no Município de Três Marias; desenvolver ações de prevenção,

habilitação, reabilitação e integração à vida comunitária dos portadores de deficiência;

cooperar com as instituições empenhadas na organização do esporte; motivar a
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comunidade a praticar atividades esportivas; contribuir para a criação de outras

associações; publicar boletins, jornais e informativos direcionados a assuntos de

interesse dos esportistas e firmar convênios com órgãos públicos.

A Associação, além de promover e incentivar a prática desportiva, presta relevantes

serviços à comunidade, uma vez que desenvolve ações que visam atender as

crescentes necessidades e demandas da população por esporte, com destaque para

o trabalho destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.

Em relação a essas pessoas, tem como principal propósito contribuir para seu

desenvolvimento humano e promover sua inclusão social. Frise-se, ainda, que as

ações desenvolvidas pela entidade almejam difundir, aperfeiçoar, fomentar, fiscalizar

e disciplinar a prática do desporto amador, organizando campeonatos e torneios, bem

como promovendo atividades que contribuam com a formação do ser humano.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta Casa para o

reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela Associação Recreativa do

Tradição Esporte Clube.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.981/2009

Declara de utilidade pública o Grupo Escoteiro Borba Gato, com sede no Município

de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Escoteiro Borba Gato, com

sede no Município de Sabará.

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

Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2009.

Wander Borges

Justificação: Em 1907, o Lord Robert Stephenson Smyth Baden-Powell fundou o

escotismo, movimento mundial, educacional, voluntariado, apartidário, sem fins

lucrativos. Sua proposta consiste no desenvolvimento do jovem por meio de um

sistema de valores que prioriza a honra, baseado na promessa e na lei escoteira,
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bem como na prática do trabalho em equipe e na vida ao ar livre, fazendo com que o

jovem assuma seu próprio crescimento, tornando-se um exemplo de fraternidade,

lealdade, altruísmo, responsabilidade, respeito e disciplina.

A Lei Escoteira, idealizada por Baden-Powell, não estabelece leis proibitivas, mas

conceitos para formação de pessoas benévolas, desta forma o escoteiro tem onde se

espelhar e orientar. São conceitos inerentes à Lei Escoteira: honra, integridade,

lealdade, presteza, amizade, cortesia, respeito e proteção ao meio ambiente,

responsabilidade, disciplina, coragem, ânimo, bom-senso, respeito pela propriedade e

auto-confiança. Em 7/3/2002, foi constituído o Grupo Escoteiro Borba Gato, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos ou econômicos, que atua nas áreas

cultural, educacional, beneficente e comunitária, destinando-se especialmente à

prática do escotismo. A associação em comento apresenta as finalidades estatutárias

seguintes: desenvolver o escotismo em sua localidade, sob a supervisão dos órgãos

do nível nacional e regional, representar seus membro perante os poderes públicos e

o Movimento Escoteiro Regional e Nacional, propiciar a educação não formal,

valorizar o equilíbrio ambiental e desenvolver o propósito do escotismo. Destarte, as

atividades realizadas pelo Grupo estimulam a valorização e o resgate do propósito do

escotismo, bem como contribuem para o crescimento e a melhoria da qualidade de

vida dos sabarenses.

As ações desenvolvidas pelo Grupo Escoteiro Borba Gato visam educar e promover

o crescimento dos jovens, pregam a valorização e a preservação do patrimônio

cultural e ambiental do município, transmitem às gerações futuras o sentido de

valores tais como: honra, integridade, lealdade, amizade, cortesia, respeito e proteção

ao meio ambiente, responsabilidade, disciplina, coragem, ânimo e auto-confiança,

dando-lhes referências e fortalecendo seus laços comuns.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta Casa para o

reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela entidade.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.982/2009
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Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo

ao Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica desafetado o bem público constituído pelo trecho da Rodovia MG-05

compreendido entre o trevo localizado na Avenida José Cândido da Silveira e o

entrocamento da BR-381, constituído de 2,1km (dois quilômetros e cem metros).

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Belo Horizonte a

área de que trata o art. 1º.

Parágrafo único - A área a que se refere o “caput” deste artigo integrará o perímetro

urbano do Município de Belo Horizonte e destina-se à instalação de via urbana.

Art. 3º - A área objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do

doador, se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 2º.

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

Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2009.

Wander Borges

Justificação: O trecho de rodovia de que trata esta proposição integra a MG-05,

estando compreendido entre a Avenida José Cândido da Silveira e a Rodovia BR-

381, no Município de Belo Horizonte.

Trata-se de bem público de uso comum do povo, de propriedade do Estado de

Minas Gerais, gerenciado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG.

Em 28/4/2009, a Câmara Municipal de Belo Horizonte promoveu uma audiência

pública com a finalidade de debater a situação do trecho de dois quilômetros da

Rodovia MG-05.

Na oportunidade, a comunidade do entorno da rodovia conclamou pela

municipalização deste trecho da via, alegando que o local se encontra faticamente

incorporado ao Município de Belo Horizonte, uma vez que promove a ligação de

diversos bairros da cidade e apresenta traçados essencialmente urbanos, não

havendo como trafegar pelos bairros sem passar pela rodovia estadual. Defenderam,

ainda, que a referida doação permitirá melhorias em sua conservação, beneficiando
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os moradores que dela dependem, e favorecerá a autonomia da Municipalidade.

Ressalte-se, por oportuno, que recentemente o Departamento de Estadas de

Rodagem de Minas Gerais executou uma reforma do trecho em comento, instalando

na via a faixa contínua, proibindo, assim, que seja feita a ultrapassagem no local, bem

como que os automóveis que trafeguem em direção à Avenida José Cândido da

Silveira realizem conversões à esquerda, com o intuito de alcançar as vias

perpendiculares. O citado fato causou descontentamento à população, uma vez que

dificultou a circulação dos veículos em região notadamente comercial e residencial.

Os referidos transtornos causados à comunidade respaldam esta proposição.

Destarte, com o escopo de beneficiar os moradores da região, este projeto de lei

dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia e autoriza o Poder Executivo a doá-

lo ao Município de Belo Horizonte, com a finalidade de transformá-lo em via urbana

municipal.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação desta

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 3.983/2009

Acrescenta dispositivo à Lei nº 15.025, de 19 de janeiro de 2004, que dispõe sobre

consignação em folha de pagamento de servidores públicos ativos e inativos e

pensionistas do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Acrescente-se o seguinte § 3º ao art. 1º da Lei nº 15.025, de 19 de janeiro

de 2004:

“Art. 1º- (…)

§ 3º- Para efeito no disposto nesta lei, consideram-se compulsórios os descontos

em folha de pagamentos autorizados por servidores públicos ativo e inativo e

pensionista a favor de sindicatos e entidades representativa do consignado.”.

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

Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2009.

Domingos Sávio
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Justificação: O texto atualmente vigente da Lei nº 15.025, de 2004, prevê, em seu

art. 4º, incisos IV e VII, que as entidades de classe e os sindicatos possam ser

consignatários; deixa, porém, de classificar, na lei, a natureza do desconto em folha a

favor dessas entidades, o que levou o Poder Executivo a considerar tais

consignações como “facultativas” no decreto regulamentador (Decreto nº 44.621, de

25/9/2007, art. 1º, § 2º, inciso I).

Ocorre que as chamadas consignações facultativas foram acrescidas, por decreto

ou legislação similar de cada Poder, de uma série enorme de tipos de descontos em

folha, que são, em somatório, limitados em percentual sobre o saldo consignável

disponível na folha do servidor. Assim, é comum um sindicato ou uma associação não

poderem filiar um servidor devido a estar a disponibilidade em seu contracheque

bloqueada para atendimento a outras consignações (entre elas, as mais das vezes,

prestações para amortização de empréstimos). E, com maior gravidade, tem ocorrido

sistemática campanha de desfiliação de associados de sindicatos e associações,

promovida por bancos e financeiras, com o intuito de gerar margem disponível para a

consignação de prestações de empréstimos.

Ocorre que, antes da regência dessa matéria por lei, o desconto em folha para o

sindicatos, por exemplo, já era classificado entre as “consignações compulsórias”,

conforme se vê nos decretos que anteriormente regulamentavam a matéria, mesmo

no projeto que originou a Lei nº 15.025. Parece-nos que a desclassificação do

desconto de “compulsório” para o “facultativo” tenha decorrido da interpretação de

que “compulsório” tornaria o desconto obrigatório para todos os sevidores, quando,

na verdade o termo “compulsório”, na Lei nº 15.025, estabelece a obrigatoriedade de

o poder público efetuar a consignação em folha naturalmente mediante prévia

autorização do servidor, conforme, aliás, por cautela, já se reforça no dispositivo

proposto por este projeto.

Idêntica normatividade decorre do art. 34, § 2º, da Constituição Estadual, acrescido

pela Emenda à Constituição nº 37, de 29/12/1998, “in verbis”:

“Art. 34 - (…)

§ 2º – O Estado procederá ao desconto, em folha ou ordem de pagamento, de

consignações autorizadas pelos servidores públicos civis das administrações direta e
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indireta em favor dos sindicatos e associações de classe, efetuando o repasse às

entidades até o quinto dia do mês subsequente ao mês de competência do

pagamento dos servidores, observada a data do efetivo desconto”. (Acrescido pela

Emenda à Constituição 37, de 29/12/98).

Assim, ao Estado foi imposta a obrigação de fazer tal desconto em folha, à vista do

categórico imperativo constitucional: “O Estado procederá ao desconto,...”. Daí, o

caráter de compulsoriedade que protege a arrecadação das entidades

representativas, contra as eventuais idiossincrasias do poder público e também

contra as investidas do poder econômico, ávido por amealhar lucros sobre

empréstimos para desconto em folha.

Em apoio a nossa argumentação, trazemos o tratamento que a legislação federal

dá à matéria. Assim, observa-se que a Lei Federal nº 8.112, de 11/12/90, em seu art.

240, “c”, estabelece como direito do servidor a participação em seu sindicato,

inclusive, o desconto em folha da sua mensalidade e contribuição. Já os decretos

federais que trataram de consignação em folha consideram os descontos a favor dos

sindicatos e das associações representativas dos servidores como compulsórios.

Assim o estabeleceu o Decreto Federal nº 4.961, de 20/1/2004, editado,

coincidentemente, um dia apenas após a Lei nº 15.025, e o recente, esclarecendo o

entendimento, ao dispor:

“Art. 3º - São consignações compulsórias:

VII - contribuição em favor de sindicato ou associação de caráter sindical ao qual o

servidor seja filiado ou associado, na forma do art. 8º, inciso IV, da Constituição, e do

art. 240, alínea “c”, da Lei nº 8.112, de 1990”.

Há que se observar que o projeto de lei que ora apresentamos acompanha o

espírito da legislação federal, adaptando o dispositivo, no entanto, à boa prática do

associativismo mineiro, que, além de pressupor a filiação do servidor, também exige

sua autorização prévia para consignar qualquer tipo de desconto a favor de sindicato

ou entidade de classe. A autorização pessoal do servidor é insubstituível.

Além desses aspectos de direito examinados, outros de natureza social, de

representatividade, de paticipação dos associados e de prestação de benefícios,

também devem ser considerados.
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Assim, às entidades representativos de servidores públicos têm cabido a luta por

seus interesses classistas, a defesa dos direitos das categorias de funcionários

públicos, as campanhas salariais, a busca da melhoria da legislação administrativa, a

representação em juízo em defesa de interesses individuais ou coletivos dos

servidores, entre outros.

Tem, ainda, constituído área de atuação dessas entidades a prestação de

benefícios sociais e de apoio ao servidor público e à sua família, tais como

assistência médica e odontológica em suplementação às carências do sistema

público, assistência jurídica gratuita aos associados e a seus dependentes, o

fornecimento de medicamentos através de farmácias próprias ou conveniadas,

seguras em grupo em geral, assistência social em caso de falecimento, assistência

financeira nas emergências familiares, etc.

Por outro lado, sabemos que a existência e a manutenção das entidades

representativas dos servidores públícos dependem da participação financeira dos

associados, para custear suas atividades. Trata-se de mensalidades e contribuições

de valores módicos só descontadas em folha após autorização expressa do servidor

filiado.

Não é correto, portanto, que tais valores de natureza sindical, associativista e

representativa de classe sejam classificados e calculados junto aos descontos

“facultativos”, sujeitos a ter seu desconto preterido, suspenso, não efetuado ou

mesmo não incluído, devido a prestações de financiamentos, empréstimos

consignados, previdência privada e toda sorte de outros valores comerciais que têm

sido lançados, ultimamente, no salário do funcionalismo. Observe-se que os

descontos relativos a prestações de amortização de empréstimos têm sido

considerados isentos de cancelamento por parte de servidor. Destaque-se

novamente, por importante, que a presença dos descontos para entidades

representativas no rol das consignações facultativas tem estimulado o cancelamento

das filiações às entidades, com o intuito de gerar margem para a realização de

empréstimos.

A existência de entidades representativas não pode jamais ficar na depedência de

sobrar recurso de salário após descontos de natureza comercial.
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Diante do exposto conto o apoio dos nobres pares à aprovação desta proposição.

- 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 3.984/2009

Declara de utilidade pública o Instituto Farina do Brasil – Creche Oasis de

Esperança, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Farina do Brasil – Creche

Oasis de Esperança, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2009.

Weliton Prado

Justificação: O Instituto Farina do Brasil – Creche Oasis de Esperança é uma

entidade com personalidade jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos e de

duração indeterminada, tendo por objetivo principal trabalhar pelo desenvolvimento

integral do educando, seguindo as inspirações do seu fundador, Dom João Antônio

Farina, cuja principal preocupação é a pessoa humana.

O Instituto atende a 67 crianças, possibilitando que as mães possam trabalhar para

manterem o sustendo de suas famílias. A característica principal do trabalho da

entidade é a educação de excelência, desenvolvendo, assim, o protagonismo da

própria criança e a consciência cidadã. A fonte inspiradora central de sua missão

educativa é o amor do coração de Cristo.

Conforme documentação anexa, comprova-se que os membros de sua diretoria são

pessoas reconhecidamente idôneas e não recebem nenhum tipo de remuneração

pelo exercício de suas funções.

A concessão do título declaratório de utilidade pública é de extrema importância

para a instituição, pois somente com essa documentação poderá firmar parcerias com

órgãos estaduais, viabilizando sua finalidade com maior facilidade, ampliando o

atendimento à comunidade em geral.

Pelo exposto, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto de

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.985/2009

Declara de utilidade pública o Lar São Francisco de Assis, com sede no Município

de Piumhi.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar São Francisco de Assis, com sede

no Município de Piumhi.

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

Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2009.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade do Lar São Francisco de Assis é atender crianças

desprotegidas ou em estado de abandono social, órfãs, vítimas de maus-tratos físicos

e psíquicos, de abuso sexual e de outros atos de violência e agressão.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.986/2009

Dispõe sobre a inclusão do tema Educação Financeira no currículo das escolas

estaduais de ensino médio do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As escolas estaduais de ensino médio deverão incluir, em caráter

complementar, em seus componentes curriculares, conteúdo programático de

informação e orientação sobre o tema Educação Financeira.

Parágrafo único - As escolas privadas e as municipais de ensino médio poderão

incluir o tema Educação Financeira em seus componentes curriculares.

Art. 2º - O tema Educação Financeira desenvolverá os princípios de planejamento,

gerenciamento, avaliação e controle da economia pessoal e familiar, oportunizando a
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obtenção de informação, formação e orientação para o desenvolvimento de

competências financeiras do cidadão.

Art. 3º - O tema Educação Financeira tem como objetivos:

I - transmitir um conjunto de orientações e esclarecimentos sobre posturas e

atitudes adequadas no planejamento e uso dos recursos financeiros pessoais e

familiares;

II - desenvolver a habilidade individual para a tomada de decisões apropriadas na

gestão das finanças pessoais e familiares;

III - oportunizar o aprendizado de técnicas que ajudem o aluno a fazer uso

inteligente e racional do dinheiro pessoal e familiar, no presente e no futuro;

IV - despertar o interesse e a consciência do aluno sobre a gestão financeira

pessoal e familiar, exercitando o diagnóstico financeiro e a autoavaliação;

V - permitir ao aluno aprender a realizar o planejamento, a execução, a avaliação e

o controle do orçamento doméstico por meio do conhecimento dos conceitos de

receita bruta, receita líquida, custos e despesas;

VI - desenvolver a mentalidade e a atitude de economizar, investir e poupar,

visando a conquista e a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro pessoal e

familiar;

VII - preparar as novas gerações para fazer uso inteligente e responsável do

dinheiro e dos recursos disponíveis, escassos ou abundantes, para que cada cidadão

possa contribuir para o crescimento socialmente responsável da economia e dos

índices de qualidade de vida.

Art. 4º - O conteúdo programático de informação e orientação sobre o tema

Educação Financeira a ser ministrado será elaborado pela Secretaria de Estado de

Educação.

Art. 5º - O tema Educação Financeira deverá ser desenvolvido por meio de

palestras, atividades interdisciplinares, leitura e interpretação de textos com

informações atinentes à temática.

Art. 6º - Consideram-se habilitados a ministrar o tema Educação Financeira os

professores com conhecimento técnico na área e os demais professores nele

interessados.
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Art. 7º - Esta lei poderá ser regulamentada pelo Poder Executivo.

Art. 8º - Aplica-se o disposto nesta lei a partir do período letivo seguinte ao de sua

publicação.

Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2009.

Arlen Santiago

Justificação: Esta iniciativa legislativa parlamentar tem por finalidade incluir o tema

Educação Financeira no currículo escolar das escolas estaduais de ensino médio de

Minas Gerais. Ao público discente dessas escolas será oportunizado o aprendizado

dos principais conteúdos programáticos relativos a esse tema, buscando orientá-lo

sobre o planejamento das finanças pessoais e familiares de modo sustentável,

equilibrado e econômico, evitando o desperdício e valorizando o consumo com base

em critérios financeiros racionais.

Segundo a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico - OCDE

- (2005), “Educação Financeira é o processo mediante o qual os indivíduos e as

sociedades melhoram a sua compreensão em relação aos conceitos e produtos

financeiros de maneira que com informação, formação e orientação claras possam

desenvolver os valores e as competências necessários para se tornarem mais

conscientes das oportunidades e riscos neles envolvidos e, então, poderem fazer

escolhas bem informadas, saber onde procurar ajuda, adotar outras ações que

melhorem o seu bem-estar e, assim, tenham a possibilidade de contribuir de modo

mais consistente para a formação de indivíduos e sociedades responsáveis,

comprometidos com o futuro”.

Ainda de acordo com a OCDE (2004, p. 223), o seguinte cenário explica a

crescente relevância da educação financeira: “Educação Financeira sempre foi

importante aos consumidores, para auxiliá-los a orçar e gerir a sua renda, a poupar e

investir, e a evitar que se tornem vítimas de fraudes. No entanto, sua crescente

relevância nos últimos anos vem ocorrendo em decorrência do desenvolvimento dos

mercados financeiros, e das mudanças demográficas, econômicas e políticas”.

Como se pode constatar na atualidade, a globalização, a inserção da economia

brasileira no cenário mundial e a estabilização econômica ocasionaram profundas

mudanças no mercado brasileiro, e o resultante desenvolvimento de novos
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instrumentos financeiros e a sua complexidade demonstram que os indivíduos e suas

famílias necessitam compreender, cada vez mais, os conceitos financeiros, para

embasar as suas decisões de investimento e de financiamento e ampliar o seu bem-

estar econômico e social.

Além de ser necessária uma coordenação maior de esforços e monitoramento das

iniciativas do setor privado quanto ao aspecto moral, relativo à responsabilidade

social e à preocupação com a cidadania dos indivíduos, o papel a ser desempenhado

no âmbito formal pelo Estado será de extrema importância para a propagação,

fortalecimento e consolidação permanente da educação financeira, sendo a

participação das escolas de grande relevância para o êxito dessa proposta.

Acreditamos, sinceramente, que a inclusão desse tema será de suma importância

para a educação de nossos jovens, os quais poderão ser familiarizados com as

noções básicas da educação financeira aplicadas ao planejamento, à execução, à

avaliação e ao controle do orçamento pessoal e familiar. O objetivo primordial,

portanto, é conduzir o jovem cidadão a um entendimento objetivo e prático da

importância do hábito da poupança, das formas básicas de investimento, do

endividamento pessoal e familiar e do planejamento, visando a construção de um

futuro próspero financeiramente, com maior qualidade de vida.

Diante de todo o exposto, esperamos contar com o inestimável apoio dos ilustres

pares para a aprovação de tão nobre projeto na área educacional de nosso Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 3.987/2009

Dispõe sobre a afixação de cartazes informativos, nos postos de combustíveis e

nos restaurantes localizados às margens das rodovias estaduais, alertando

motoristas de caminhão sobre os riscos de dirigirem sob efeito de álcool, drogas e

medicamentos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os postos de combustíveis e restaurantes localizados às margens de

rodovias estaduais, administradas direta e indiretamente pelo Governo do Estado e

ainda sob o regime de concessão, devem afixar em suas dependências, em local
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visível, cartazes informativos alertando os motoristas de caminhões sobre os riscos

de dirigirem sob efeito de álcool, drogas e medicamentos.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei em noventa dias a partir da data

de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2009.

Arlen Santiago

Justificação: É sabido por todos que combinar o uso de álcool ou drogas com

direção é algo extremamente perigoso e nocivo tanto para quem usa, quanto para a

sociedade; contudo o uso de álcool, drogas e anfetaminas vem aumentando

consideravelmente entre os caminhoneiros de estrada, o que torna o assunto um

grave problema de saúde pública.

Conforme reportagens televisivas veiculadas, pesquisas recentes comprovam que a

maioria desses trabalhadores utiliza essas substâncias como forma de amenizar o

cansaço e domar o sono constante. Alguns chegam a dirigir por 18 horas

consecutivas. De acordo com estudos realizados, que traçam o perfil dos

caminhoneiros, 44% dos motoristas de caminhão consomem bebida alcoólica nas

estradas, e 8% usam drogas.

Para justificar as poucas horas de sono e o consequente uso desses produtos, a

falta de tempo ou a pressa ocupam o topo na lista de razões. A maioria desses

profissionais recebe comissão pelos trabalhos efetuados, por isso diminuem o tempo

de descanso e as horas de sono para ficarem mais tempo ao volante. Assim, quanto

mais tempo rodarem, maiores são as chances de obterem melhores salários.

Outra pesquisa realizada, publicada na revista “Saúde Pública”, em 2007, estudou o

comportamento de 91 caminhoneiros que foram entrevistados em postos de

combustíveis localizados em rodovias que ligam o Estado de Minas Gerais a São

Paulo. As informações colhidas revelam assustadores dados no que tange ao

consumo de substâncias não recomendadas: 66% utilizavam anfetaminas durante

seus trajetos, e 91% ingeriam álcool. Os locais preferidos para comprarem e usarem

esses produtos são os postos de combustíveis.

A Lei Federal nº 11.075, mais conhecida como Lei Seca, trouxe significativos
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avanços no combate ao consumo de bebidas alcoólicas por motoristas durante a

condução de seus veículos; porém, ainda são em número crescente os casos

noticiados de motoristas flagrados alcoolizados.

Alguns profissionais da categoria afirmam que poucos são os motoristas de

caminhão parados em batidas policiais e confessam haver necessidade de uma

fiscalização mais intensa.

Por meio desta proposição, pretende-se afixar cartazes informativos e ilustrativos,

os quais poderão conter imagens que impressionem os caminhoneiros, a ponto de

despertarem para as consequências e para os riscos de fazer uso dessas

substâncias. Todos os restaurantes e postos de combustível especificados nesta lei

deverão acomodar as informações em local visível e de fácil acesso aos motoristas,

para que se deparem com esses impressos, imediatamente ao chegarem.

Com a aprovação deste projeto, outras medidas poderiam ser tomadas, através de

campanhas preventivas e informativas voltadas para essa categoria profissional, de

fundamental relevância para a sociedade e para as economias do Estado e do País.

Consideramos de importância, por tratar de assunto de saúde e segurança pública,

alertarmos esses trabalhadores, tanto pelos riscos trazidos pela ingestão dessas

substâncias, quanto pela dependência que podem causar. É nossa competência e

nosso constante desafio promover iniciativas que proponham melhorias na qualidade

de vida da sociedade, através de medidas criteriosas.

Assim sendo, para o estabelecimento e a funcionalidade desta proposição, conto

com o apoio dos nobres pares à sua aprovação.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.988/2009

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Unaí,

com sede no Município de Unaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Pública de Unaí, com sede no Município de Unaí.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2009.

Delvito Alves

Justificação: Este projeto de lei visa a criar mecanismos que concorram para o

reconhecimento do Conselho Comunitário de Segurança Pública - Consep - como

entidade de utilidade pública, uma vez que o referido Conselho está em

funcionamento há mais de um ano, trazendo melhorias a comunidade, e, conforme

seu estatuto é entidade civil de direito privado sem fins lucrativos que tem por

finalidade colaborar com atividades de manutenção da ordem pública no âmbito

municipal, com vistas à maior eficiência e presteza de sua ação em defesa da

comunidade local.

O Conselho Comunitário de Segurança Pública busca canalizar as aspirações da

comunidade em relação ao policiamento ostensivo fardado, a cargo da PMMG, e as

atividades de polícia judiciária, a cargo da Polícia Civil, incentivar o bom

relacionamento da comunidade e lideranças locais com os componentes das Polícias

Militar e Civil locais, com vistas ao seu desempenho profissional mais seguro,

promover, em conjunto com as polícias, palestras, conferências, fóruns de debates,

campanhas educativas e outros empreendimentos culturais que orientem a

comunidade, realizar estudo e viabilizar sugestões para aumentar a segurança da

comunidade, levantar meios materiais e equipamentos destinados à cessão de uso às

Polícias Militar e Civil, para uso exclusivo em serviço do Município.

Assim, na qualidade de representante do Noroeste mineiro nesta Casa Legislativa,

este Deputado encaminha este projeto, com o objetivo de reconhecer como entidade

de utilidade pública o referido Conselho, fato esse que incentivará ainda mais seus

Diretores e demais associados na busca incansável do desenvolvimento econômico,

social e cultural da Comunidade de Unaí.

Em face do exposto, pedimos o apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa à

aprovação deste projeto de lei.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.989/2009
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Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Vida e Esperança Tirol, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Esperança Tirol, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2009.

Durval Ângelo

Justificação: Tendo em vista os relevantes serviços prestados pela Associação

Comunitária Vida e Esperança Tirol, com sede no Município de Belo Horizonte, e o

compromisso fiel com suas finalidades estatuárias, buscamos declarar a entidade

como de utilidade pública. Essa declaração permitirá que se torne apta a realizar

projetos maiores no desenvolvimento de suas atividades.

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 3.990/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Amparo aos Condenados -

Apac -, de Espera Feliz, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção e Amparo

aos Condenados – Apac - de Espera Feliz, com sede nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2009.

Durval Ângelo

Justificação: Tendo em vista os relevantes serviços prestados pela Associação de

Proteção e Amparo aos Condenados - Apac - de Espera Feliz, com sede nesse

Município, e o compromisso fiel com suas finalidades estatuárias, buscamos declarar



____________________________________________________________________________
720

a entidade como de utilidade pública. Essa declaração permitirá que se torne apta a

realizar projetos maiores no desenvolvimento de suas atividades.

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 de

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.991/2009

Institui o Certificado de Qualidade no Atendimento a Trauma e Emergência Médica

no Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica instituído o Certificado de Qualidad e no Atendimento a Trauma e

Emergência Médica, a ser concedido a hospitais públicos, privados, clínicas médicas,

prontos-socorros e demais instituições que atuem na área de emergências médicas e

traumatológicas no Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - O Certificado visa a reconhecer hospitais, clínicas médicas, prontos-

socorros e demais instituições que atuem na área de emergências médicas e

traumatológicas que possuam:

I - excelência no atendimento;

II - programa de capacitação de recursos humanos;

III - disponibilidade de recursos tecnológicos capazes de apoiar e tratar o paciente.

Parágrafo único - Os elementos a serem avaliados para a aferição da excelência de

que trata o inciso I são:

I - reanimação cardiorrespiratória-cerebral;

II - programa de prevenção ao trauma e orientação sobre primeiros socorros;

III - atendimento pré-hospitalar;

IV - atendimento hospitalar;

V - reabilitação.

Art. 3° - Para a concessão do Certificado e o atend imento das exigências previstas

no art. 2º, serão observados os seguintes pré-requisitos:
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I - estrutura física, gestão, administração de pessoal e qualificação material

referente ao atendimento pré-hospitalar e intra-hospitalar;

II - no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da equipe de médicos, enfermeiros e

técnicos com qualificação para o procedimento de primeiros socorros e para o

atendimento a trauma, através de cursos consagrados por comunidades médicas

brasileira e internacional qualificadas.

Art. 4º - O Certificado será concedido por uma Comissão Auditora Permanente

composta por um representante:

I - da Sociedade Brasileira do Atendimento Integrado ao Trauma;

II - do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais;

III - da Associação Médica de Minas Gerais;

IV - do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais;

V - da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Minas Gerais.

§ 1º - A Comissão editará normas regulamentares visando à certificação de que

trata esta lei, assim como a seu próprio funcionamento.

§ 3º - A Comissão assegurará a paridade na avaliação para a concessão do

Certificado, avaliando separadamente as instituições de saúde de pequeno, médio e

grande portes.

Art. 5° - O Certificado será conferido bienalmente,  no dia 7 de abril, Dia Mundial da

Saúde, pela Comissão prevista no art. 4º.

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

Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2009.

Leonardo Moreira

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI N° 3.992/2009

Institui a Política Estadual de Recuperação e Proteção de Minas Naturais de Água e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Recuperação e Proteção de Minas

Naturais de Água.
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Art. 2º - A Política Estadual consistirá em:

I - mapeamento de minas naturais e realização de estudo de viabilidade;

II - conscientização das famílias beneficiadas;

III - elaboração do projeto de preservação com a participação da família ou da

comunidade;

IV - execução do projeto de recuperação e proteção.

Art. 3º - A Política Estadual prevê:

I - proteção da mata em torno das minas de água;

II - proteção do solo, com cimento, para garantir a qualidade da água;

III - análises sistemáticas da qualidade da água;

IV - orientação sobre a importância da preservação;

V - redução da perfuração de poços artesianos;

VI - implantação de microssistemas de abastecimento através de minas naturais.

Art. 4º - Serão beneficiários da política de que trata esta lei:

I - agricultores familiares;

II - empresas rurais;

III - grupos informais de agricultores;

IV - comunidades rurais;

V - associações de trabalhadores e agricultores;

VI - pequenos agrupamentos rurais e semiurbanos.

Art. 5º - Para a execução da política de que trata esta lei, o Poder Executivo poderá

fazer convênios com organizações da sociedade civil, sindicatos e associações que

demonstrarem capacidade técnica de realizar recuperação e proteção de minas de

água, objetivando a preservação ambiental, a promoção da qualidade de vida e a

adoção de práticas sustentáveis.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2009.

Leonardo Moreira

Juistificação: Este projeto de lei visa instituir a Política Estadual de Recuperação e

Proteção de Minas de Água e nasce com o intuito de preservar e cuidar do nosso

meio ambiente, bem como dos seus recursos naturais, em especial, da água.
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O debate sobre as mudanças climáticas vem se intensificando nos últimos anos e a

certeza de que a vida está em risco é unânime, assim como as causas e as

consequências dessa situação. Tudo isso também é consenso entre aqueles que

fazem essa reflexão e se propõem estudar o que está significando a exploração

desenfreada das riquezas naturais. A água, elemento fundamental e indispensável

para a nossa vida, está correndo sérios riscos de se tornar insuficiente no planeta.

Em algumas regiões do mundo, a escassez desse recurso já é uma realidade.

Chefes de Estado, ambientalistas e intelectuais se manifestaram recentemente

sobre quais são as alternativas para conter essa agressão ao meio ambiente e ao

nosso planeta. É consenso o ponto de vista de que cada um deve fazer a sua parte

já. Não podemos mais esperar, pois a agressão é tão grande que, se prosseguirmos

com as mesmas práticas extrativas no uso dos recursos naturais, em poucos anos, as

transformações climáticas nos levarão ao fim da vida.

Por isso, solicitamos o apoio dos nobres pares desta Casa, para aprovação deste

projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI N° 3.993/2009

Dispõe sobre o licenciamento ambiental das empresas que efetuam o transporte de

produtos e resíduos perigosos no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - As empresas que operam com fontes móveis com potencial de risco

ambiental no território do Estado estão sujeitas à prévia observância das disposições

constantes nesta lei, respeitadas as exigências sanitárias e ambientais da legislação

federal e estadual.

§ 1° - São considerados fontes móveis com potencial  de risco ambiental os veículos

e equipamentos utilizados para o transporte, em rodovias, ferrovias e hidrovias, de

produtos perigosos, assim definidos pela legislação federal vigente ou que venham a

ser assim considerados em resolução do Conselho Estadual de Política Ambiental.

§ 2° - São também considerados fontes móveis com po tencial de risco ambiental os

veículos e equipamentos utilizados para o transporte, em rodovias, ferrovias e
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hidrovias, de resíduos sólidos classe I, assim definidos por norma técnica da

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Parágrafo único - O órgão estadual de meio ambiente regulamentará, por meio de

portaria, os resíduos classe II que, por apresentarem riscos ao meio ambiente ou à

saúde pública, também se enquadrem nas disposições desta lei.

Art. 2° - As empresas que efetuam o transporte de p rodutos e resíduos perigosos

no território do Estado deverão licenciar-se junto ao órgão estadual de meio

ambiente.

§ 1° - A Licença de Operação, fornecida pelo órgão estadual de meio ambiente, terá

validade pelo prazo definido na legislação ambiental em vigor e especificará a(s)

classe(s) de produto(s) perigoso(s) e de resíduos sólidos para a(s) qual(is) a empresa

estará licenciada, o número de veículos e equipamentos licenciados, sua identificação

individual e as condições e restrições de operação de fontes móveis com potencial de

risco ambiental no território do Estado.

§ 2° - O órgão estadual de meio ambiente manterá o Cadastro de Empresas

Transportadoras Que Movimentam Produtos Perigosos e/ou Resíduos Sólidos -

Cercap -, com numeração única e crescente, de modo a facilitar as medidas de

fiscalização e controle do transporte de produtos e resíduos perigosos.

§ 3° - A Licença de Operação de fontes móveis com p otencial de risco ambiental

não inclui o licenciamento ambiental para as instalações físicas da empresa, devendo

este ser objeto de licenciamento específico junto ao órgão ambiental competente.

Art. 3º - O licenciamento e a fiscalização da atividade de que trata esta lei pelo

órgão estadual de meio ambiente tem por objetivo a minimização dos riscos à saúde,

à segurança da população e ao meio ambiente.

Parágrafo único - Os documentos necessários à obtenção da Licença de Operação

para o transporte rodoviário, ferroviário e hidroviário de produtos perigosos serão

objeto da regulamentação desta lei.

Art. 4º - As empresas que realizam o transporte rodoviário de produtos perigosos e

resíduos sólidos no território do Estado poderão agregar, na relação de sua frota

cadastrada no órgão estadual de meio ambiente, veículos pertencentes a terceiros.

Parágrafo único - Os custos da recuperação de eventuais danos ambientais
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decorrentes de acidentes no transporte de produtos perigosos e resíduos sólidos,

provocados por veículos pertencentes a terceiros, são de responsabilidade da

empresa que os tiver agregado à sua frota, quando estiverem efetuando transporte

para esta, conforme nota fiscal correspondente ao transporte.

Art. 5º - Na operação de transporte, é permitida a utilização de veículo e

equipamento de outra empresa transportadora, desde que constante na Licença de

Operação desta, sendo os custos decorrentes de acidentes ambientais de

responsabilidade da transportadora que constar na nota fiscal correspondente ao

transporte que estiver sendo realizado.

Art. 6° - As empresas que operam fontes móveis com potencial de risco ambiental

deverão comprovar a contratação de responsável técnico habilitado, devidamente

registrado no respectivo conselho regional de classe, com as seguintes atribuições:

a) orientar quanto às características físicas, químicas ou biológicas, toxicidade e

compatibilidade dos produtos perigosos e/ou resíduos sólidos manuseados;

b) orientar quanto às exigências legais de simbologia, ficha e envelope de

emergência e uso de equipamentos de proteção individual e de atendimento a

emergências;

c) realizar o treinamento periódico dos funcionários da empresa e de seus

agregados, com relação aos riscos nas operações de manuseio, carga, descarga,

transbordo e transporte de produtos perigosos e resíduos sólidos, bem como atuar

em situações emergenciais que ocorram na empresa ou durante o transporte;

d) atender aos acidentes ambientais envolvendo os veículos da transportadora.

Art. 7° - É de responsabilidade da transportadora f azer constar na nota fiscal

correspondente ao transporte que estiver realizando a obrigação de recuperar a(s)

área(s) afetada(s) e dar destinação adequada aos resíduos gerados em acidentes

oriundos de fontes móveis com potencial de risco ambiental.

§ 1º - Na falta da empresa transportadora ou em face da incapacidade desta para

atender ao disposto no “caput” deste artigo, responderá solidariamente o proprietário,

o expedidor ou o destinatário do produto perigoso ou dos resíduos sólidos.

§ 2º - Cabe ao órgão estadual de meio ambiente a aprovação da destinação final

dos resíduos gerados em acidentes oriundos de fontes móveis com potencial de risco
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ambiental.

Art. 8° - As empresas expedidoras de produtos e res íduos perigosos não poderão

aceitar para transporte os veículos e equipamentos que não constarem na Licença de

Operação da transportadora constante na nota fiscal emitida para o respectivo

transporte, observado o disposto no art. 6º.

Art. 9° - As empresas que operam fontes móveis de p oluição com potencial de risco

ambiental deverão comprovar junto ao órgão estadual de meio ambiente que detêm

condições técnicas para atendimento a acidentes.

§ 1º - A responsabilidade pelo atendimento a acidentes ambientais envolvendo

empresas transportadoras em cuja licença constem até seis veículos e equipamentos

cabe ao seu responsável técnico.

§ 2º - As empresas em cuja licença constem mais de seis veículos e equipamentos

deverão, além do responsável técnico, ter plano de emergência para atendimento a

acidentes, aceito pelo órgão ambiental estadual, ou comprovar a contratação de

equipe de pronto atendimento a emergências.

§ 3º - As equipes de pronto atendimento a emergências deverão comprovar, junto

ao órgão ambiental estadual, que possuem responsável técnico, através de Anotação

de Responsabilidade Técnica, e os equipamentos de proteção individual e de trabalho

necessários ao atendimento de emergências.

Art. 10 - Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, as infrações

a esta lei serão punidas, alternada ou cumulativamente, com as penalidades de:

I - advertência;

II - multa;

III - apreensão do veículo;

IV - inutilização do produto;

V - interdição parcial ou total da empresa;

VI - cancelamento da Licença de Operação da empresa.

Art. 11 - As penalidades resultantes da infração são imputáveis a todos que lhe

tenham dado causa ou para ela tenham concorrido.

Parágrafo único - Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual a infração não

teria ocorrido.
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Art. 12 - O valor da multa a ser aplicada estará entre R$500,00 (quinhentos reais) e

R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

§ 1º - O governo do Estado, anualmente, através de decreto estadual, atualizará o

valor da multa, utilizando índice de correção monetária oficial.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: Os acidentes ambientais provocam contaminação, evacuação de

pessoas, paralisação de captações de água e perdas econômicas, entre outros

efeitos negativos sobre o meio ambiente, a saúde pública e, em vários momentos, a

própria segurança pública. É necessário o aperfeiçoamento dos mecanismos legais

de modo a levar os responsáveis pelo transporte de produtos e resíduos perigosos ao

constante aprimoramento de seus recursos técnicos e humanos, de forma a reduzir a

ocorrência desses acidentes.

A restrição da responsabilidade técnica pelo transporte a químicos e engenheiros

químicos criou dificuldades, pois existem modalidades de transporte, como o de

gases industriais e corrosivos a granel, nas quais outros profissionais são mais

indicados, levando-se em conta mais o tipo de equipamento utilizado do que

propriamente o produto químico transportado. O transporte de materiais radioativos,

outro exemplo, é, por lei federal, de responsabilidade exclusiva de físicos, com

formação específica na área.

Este projeto de lei também obriga a administração ambiental a estabelecer, por

regulamentação, de forma clara, a forma de penalização para as empresas que

descumprirem a legislação.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.994/2009

Dispõe sobre o cadastramento obrigatório de usuários de telefones celulares pré-

pagos e dá outras providências.

 A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Incumbe aos prestadores de serviço de telefonia móvel na modalidade pré-

paga em operação no território do Estado manter cadastro atualizado de usuários.

§ 1º - O cadastro referido no “caput” deste artigo, além do nome e do endereço

completos do usuário, conterá:

I - no caso de pessoa física, o número do documento de identidade e o número de

registro no cadastro do Ministério da Fazenda;

II - no caso de pessoa jurídica, o número de registro no cadastro do Ministério da

Fazenda;

III - o registro da informação a que se refere o art. 3º, inciso II, quando for o caso.

§ 2º - Os prestadores de serviço de telefonia móvel pré-paga convocarão usuários

não cadastrados para a obtenção dos dados necessários ao atendimento do disposto

neste artigo, no prazo de noventa dias a contar da publicação desta lei, prorrogável a

critério do Poder Executivo.

§ 3º - Os dados constantes no cadastro deverão ser imediatamente disponibilizados

para atender solicitação de autoridade judicial.

§ 4º - O não cumprimento do disposto neste artigo sujeitará a prestadora à pena de

multa de 1.000 (mil) a 10.000 (dez mil) Ufemgs (Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais) por infração cometida.

Art. 2º - Os estabelecimentos que comercializem aparelhos de telefonia celular na

modalidade pré-paga ficam obrigados a informar aos prestadores de serviço, no

prazo de vinte e quatro horas após a venda, os dados referidos no art. 1º, sob pena

da sanção prevista em seu § 4º.

Art. 3º - Os usuários de telefones celulares pré-pagos ficam obrigados a:

I - atender à convocação a que se refere o § 2º do art. 1º;

II - comunicar imediatamente ao prestador de serviço ou a seus credenciados:

a) roubo, furto ou extravio de aparelho;

b) transferência de titularidade do aparelho;

c) alteração das informações cadastrais.

Parágrafo único - O usuário que deixar de atender ao disposto neste artigo ficará

sujeito às seguintes penalidades:

I - multa de até 10 (dez) Ufemgs (Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);
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II - bloqueio do sinal, nas hipóteses dos incisos I e II, alíneas “a” e “b”, do “caput”

deste artigo.

Art. 4º - As multas previstas nesta lei serão impostas pela Secretaria de Estado de

Defesa Social, mediante procedimento administrativo, garantida a ampla defesa e o

contraditório, considerando-se a natureza e a gravidade da infração e o prejuízo dela

decorrente.

Art. 5º - Fica criado, no âmbito da Secretaria de Estado de Defesa Social, o

cadastro informatizado de aparelhos de telefone celular furtados e roubados.

Art. 6º - Os recursos financeiros resultantes do reconhecimento das multas

estabelecidas no § 4º do art. 1º e no parágrafo único, inciso I, do art. 3º serão

destinados à aquisição de equipamentos de segurança para as Polícias Civil e Militar.

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

Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: A impossibilidade de identificação do usuário do telefone celular na

modalidade pré-paga vem favorecendo a sua utilização na prática de inúmeros crimes

como sequestros, negociações de empréstimo de dinheiro fácil por parte de agiotas e

o golpe denominado “toma”, no qual meliantes atraem pessoas por meio de anúncios

em jornais oferecendo a venda de um bem. O contrato é estabelecido por meio de um

número de telefone celular pré-pago condicionado a um depósito prévio, a vítima

jamais recebendo o bem combinado. Segundo informa o autor da proposição, esse

golpe vem sendo praticado em larga escala, originando inúmeros inquéritos policiais e

processos criminais em andamento na justiça.

É de ressaltar que os arts. 21, inciso XI, e 22, inciso IV, da Constituição Federal,

conferem à União a competência para explorar e organizar, bem como para legislar

privativamente sobre telecomunicações. Com fulcro em sua competência

constitucional, a União editou a Lei nº 9.472, de 16/7/97, que dispõe sobre a

organização dos serviços de telecomunicação, assim como sobre a criação do órgão

regulador, no caso, a Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel.

A Anatel, por seu turno, ao regulamentar a prestação de plano de serviço pré-pago

no serviço móvel celular, estabeleceu, por meio da Norma nº 3, de 1998, que a
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habilitação nesses planos ocorre “independente de assinatura ou inscrição junto à

prestadora de serviço” (item 2.7 da referida norma), possibilitando, assim, que o

usuário orquestre os mais diversos crimes, sem que sua identidade seja descoberta

pela polícia.

A matéria em questão trata de estabelecer normas de segurança pública, e não

trata especificamente de operação dos serviços de telecomunicação. Com efeito, a

Constituição da República dispõe que a segurança pública “é dever do Estado, direito

e responsabilidade de todos”, devendo ser exercida para a preservação da ordem

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144, “caput”). Como se

vê, a finalidade da proposta em questão não é outra, senão a manutenção da ordem

pública, que vem sendo desrespeitada com o aval do poder público, ao não exercer o

controle sobre operações ilícitas que são de conhecimento de todos. Não se pode

afirmar que a proposição em análise esteja contrariando a norma federal que dispõe

sobre a operação dos telefones pré-pagos, uma vez que a referida norma da Anatel

não veda a existência de cadastro dos usuários desses aparelhos. Sendo assim, o

Estado, no uso de sua competência residual para editar normas sobre segurança

pública, está apenas instituindo uma exigência a mais, que visa a resguardar a ordem

pública no Estado.

Outros Estados da Federação, como de São Paulo, também editaram leis tornando

obrigatório o cadastramento dos usuários de aparelhos celulares na modalidade pré-

paga. Pelo que se tem notícia, nesse Estado as operadoras de telefonia celular vêm

cumprindo a contento as imposições previstas na lei.

Como nos ensina o ilustre constitucionalista José Adércio Leite Sampaio, ao

analisar a repartição de competências federativas segundo a jurisprudência do

Supremo Tribunal Federal, “nem sempre é previsível a solução de

complementaridade ou, para alguns, de conflito entre as normas constitucionais de

atribuição de competência privativa à União para legislar sobre certos temas e

aquelas que definem o consórcio material e legislativo previsto nos arts. 23 e 24,

respectivamente, da Constituição Federal, ou, ainda, em relação à competência

reservada ao Estado. Toda a lista de soluções dadas pelo Tribunal a tais impasses,

registradas algumas precedentemente, apresenta-se sempre após um exercício
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argumentativo realizado sobre duas alternativas: tem competência o Estado para a

matéria legislada, logo, sua atuação foi constitucional, ou é de competência da União

o assunto, sendo ilegítimo constitucionalmente o tratamento legal dispensado pelo

Estado” (“A Constituição Reinventada pela Jurisdição Constitucional”, Belo Horizonte,

Del Rey, pág. 632).

Entendemos, pois, que o Estado não pode abrir mão do seu dever

constitucionalmente instituído de legislar para coibir desvios na ordem pública e para

garantir, ainda que de forma indireta, a segurança de sua população.

- 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 3.995/2009

Obriga os fornecedores de bens e serviços localizados no Estado de Minas Gerais

a fixar data e turno para a entrega dos produtos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os fornecedores de bens e serviços localizados no Estado de Minas

Gerais obrigados a fixar data e turno para a realização dos serviços ou a entrega dos

produtos aos consumidores.

Art. 2º - Os fornecedores de bens e serviços deverão estipular, no ato da

contratação, o cumprimento das suas obrigações nos turnos da manhã, da tarde ou

da noite, em conformidade com os seguintes horários:

I - turno da manhã - compreende o período das 7 horas às 12 horas;

II - turno da tarde - compreende o período após as 12 horas, até às 18 horas;

III - turno da noite - compreende o período após as 18 horas, até às 23 horas.

Parágrafo único - Mediante convenção entre as partes, em separado e por escrito,

será possível a contratação da efetivação da entrega de qualquer mercadoria ou

prestação de serviço no período compreendido entre as 23 horas e as 7 horas.

Art. 3º - O não cumprimento do disposto no art. 1º implicará penalidades ao

fornecedor ou ao prestador de serviços na seguinte conformidade:

I - 100 (cem) Ufirs (Unidades Fiscais de Referência);

II - 200 (duzentas) Ufirs (Unidades Fiscais de Referência), em caso de reincidência.
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Art. 4º - Os valores referentes às multas dispostos no artigo anterior serão

distribuídos na seguinte proporção:

I - 50% (cinquenta por cento) em benefício do consumidor lesado pelo atraso da

entrega do produto ou da realização do serviço;

II - 50% (cinquenta por cento) em benefício do Fundo Estadual de Proteção e

Defesa do Consumidor.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2009.

Cecília Ferramenta

Justificação: Atualmente, as empresas comerciais, após venderem seus produtos,

se eximem de assumir compromissos em relação à data e à hora para a entrega de

mercadorias ou a prestação de serviços, submetendo os consumidores às suas

disponibilidades, com casos frequentes de irresponsabilidades e abusos. Ou seja,

não são raras as circunstâncias em que o consumidor se depara com a livre

estipulação dos fornecedores ou dos prestadores de serviço, vendo-se obrigado a

aguardar em sua residência a prestação do serviço ou a entrega do produto adquirido

por vários dias consecutivos.

Se isso não bastasse, quando fixada data, não se estipula a hora para a entrega da

mercadoria ou a execução do serviço. Ou seja, o consumidor fica à disposição

durante todo o “horário comercial”, o que o obriga a permanecer em sua residência

praticamente durante todo o dia, muitas vezes sem que a entrega se efetive ou, ainda

pior, sem que haja nenhuma comunicação por parte do estabelecimento comercial.

São poucos os consumidores que podem ficar em casa durante o horário comercial

à espera de produtos e serviços cuja entrega ou prestação muitas vezes são

remarcadas, sem prévia consulta aos consumidores, deixando-os reféns das

empresas. Basta que se observe o número expressivo de reclamações de

consumidores, que adquirem mercadorias e aguardam a sua entrega por dias,

semanas, sem a devida justificativa do fornecedor.

Essa prática costumeira, afronta a dignidade do consumidor, a Constituição Federal

e o Código de Defesa do Consumidor no que tange aos direitos fundamentais.
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A Constituição Federal, prevê expressamente que o Estado deverá promover, na

forma da lei, a defesa do consumidor (art. 5º, XXXII) e que este será objeto de

especial proteção no contexto da ordem econômica, elevando a defesa do

consumidor ao patamar de princípio norteador da atividade econômica no País (art.

170, V). Esses dispositivos expressam especial proteção aos consumidores enquanto

parte mais frágil da relação de consumo, sujeitos, pois, às práticas abusivas ou

desleais dos maus fornecedores.

Num primeiro momento, esta regulamentação pode fazer com que alguns

fornecedores se coloquem contrariamente a proposta, já que será necessário mais

organização na logística. Fatores como trânsito e questões naturais terão de ser

considerados com mais seriedade, o que talvez diminua o número de entregas

marcadas para um mesmo dia; porém, analisando com maior cuidado, percebemos

que, além dos benefícios ao consumidor, esta proposta agrega valor e lucro também

aos fornecedores. Em um mercado onde a disputa pelo consumidor se torna cada vez

mais competitiva e os produtos comercializados têm características muito

semelhantes, só se fortalece quem se destaca através da diferenciação no

atendimento e na conquista da confiança do cliente.

E não será tão difícil cumprir a regulamentação, já que os turnos são bastante

extensos. O período da manhã compreende o horário entre as 7 e as 12 horas, o da

tarde, das 12 às 18 horas, e como novidade, o noturno, das 18 às 23 horas, o que

facilitará a vida dos consumidores que trabalham fora e não têm ninguém para

atender em sua casa.

É nesse sentido que esta proposição busca criar instrumentos para beneficiar a

população do Estado Minas Gerais, pois, visando a coibir práticas abusivas de

fornecedores, atende à necessidade não só de se preestabelecer data e hora para a

entrega de mercadorias e prestação de serviços, como também a obrigatoriedade de

seu cumprimento.

Contamos, pois, com a colaboração dos nobres pares à aprovação deste projeto de

lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Sargento

Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 753/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do
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Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.996/2009

Aprova as contas do Governador do Estado de Minas Gerais referentes ao

exercício de 2008.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Ficam aprovadas as contas do Governador 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, 11 de novembro de 2009.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.

218 do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 4.957/2009, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para a concessão do título de Cidadão

Honorário do Estado ao Sr. Flávio Roberto Silva de Azevedo, Presidente do Conselho

de Administração da Vallourec & Mannesmann do Brasil e da Vallourec & Sumitomo

Tubos do Brasil. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 4.958/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministro da Fazenda pedido de providências com vistas a que publique em caráter de

urgência portaria interministerial corrigindo o erro na metodologia de cálculo do

reajuste anual das tarifas de energia elétrica, que provocou nos últimos sete anos um

prejuízo de, pelo menos, R$7.000.000.000,00 aos consumidores, bem como

apresente solução para o ressarcimento dos valores pagos a mais às concessionárias

do setor.

Nº 4.959/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministro das Minas e Energia pedido de providências com vistas a que publique, em

caráter de urgência, portaria interministerial corrigindo o erro na metodologia de

cálculo do reajuste anual das tarifas de energia elétrica, que provocou nos últimos

sete anos um prejuízo de, pelo menos, R$7.000.000.000,00 aos consumidores, bem

como apresente solução para o ressarcimento dos valores pagos a mais às
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concessionárias do setor.

Nº 4.960/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Comissão Parlamentar de Inquérito das Tarifas de Energia Elétrica, instalada na

Câmara dos Deputados, pedido de providências com vistas a que faça mediação

junto aos Ministérios de Minas e Energia e da Fazenda e à Aneel, para correção do

erro na metodologia de cálculo do reajuste anual das tarifas de energia elétrica, que

provocou nos últimos sete anos um prejuízo de, pelo menos, R$7.000.000.000,00 aos

consumidores. (- Distribuídos à Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 4.961/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministro da Justiça pedido de providências para aumentar o efetivo de policiais

rodoviários federais em Minas Gerais, em especial nas regiões do Triângulo Mineiro e

Alto Paranaíba, bem como para aquisição de equipamentos e materiais para a

corporação. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.962/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado aos

Diretores da Aneel pedido de providências com vistas a assegurar a realização de

audiências e consultas públicas para definir a forma de cálculo e restituição dos

valores pagos pelos consumidores brasileiros nos reajustes desde 2002, bem como a

edição de norma para autorizar a devolução, dentro do ciclo tarifário de cada

concessionária, dos valores pagos indevidamente por desconto diretamente na fatura

de energia elétrica. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 4.963/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Superintendência Regional de Ensino de Pouso Alegre

pelo seu 20º aniversário de fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.964/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Rádio Difusora de Ouro Fino pelo seu 59º aniversário

de fundação. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 4.965/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Pe. José Cândido de Andrade, da Paróquia Santuário

São Francisco de Paula e Nossa Senhora de Fátima, pelo seu Jubileu de Prata

Sacerdotal. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 4.966/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada
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manifestação de aplauso ao Instituto Materno Infantil de Minas Gerais - Hospital Vila

da Serra pelo transcurso dos 10 anos de sua fundação. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 4.967/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas

Gerais pelo transcurso do Dia do Hoteleiro. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 4.968/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à “Revista Viver Brasil” por seu primeiro ano de circulação.

(- À Comissão de Transporte.)

Nº 4.969/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Sociedade Musical Santa Cecília de Sabará pelo seu 228º

aniversário de fundação. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 4.970/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Movimento Sabedoria e Paz pelo seu quinto aniversário de

fundação. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 4.971/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Copasa-MG pedido de providências para a instalação,

em caráter de urgência, de rede de abastecimento de água e esgoto nas

comunidades rurais do Município de Comercinho mencionadas em requerimento

encaminhado pelos Vereadores desse Município. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 4.972/2009, da Comissão de Fiscalização Financeira, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado pedido de providências

para a instalação, na Comarca de Pouso Alegre. de uma Vara do Juizado de

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. (- À Comissão de Administração

Pública.)

Nº 4.973/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de informações sobre a ficha funcional

de Cláudio Roberto Silva Reis, Agente de Polícia, Nível II, da 3ª Delegacia Regional

de Betim.

Nº 4.974/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG pedido de informações sobre as

fichas funcionais dos policiais Washington Luiz Roque da Silva, 3º-Sargento do 1º
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Pelotão da 187ª Companhia, Wemerson Barros Geremias, 3º-Sargento do 3º Pelotão

da 187ª Companhia, Cláudio Lopes Miguel, 2º-Tenente do 1º Pelotão da 188ª

Companhia, e Berlinque Antônio Monteiro Cantelmo, Soldado do 2º Pelotão da 187ª

Companhia, todos do 33º Batalhão da PM. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 4.975/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Chefe da Polícia Civil do Estado pelo ato de exoneração

de Cláudia Edna Calhau Andrade do cargo de Coordenadora do Núcleo de Gestão

Prisional da Polícia Civil, em razão de denúncias de seu envolvimento em

irregularidades relacionadas à gestão prisional e a licitações.

Nº 4.976/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso a Genilson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de

Administração Prisional da Secretaria de Defesa Social, pela transferência do detento

Ivan Ronaldo Nápolis Silva, do presídio de São Joaquim de Bicas.

Nº 4.977/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso a Geraldo de Morais Júnior, Corregedor-Geral da Polícia

Civil do Estado, pelo ato de exoneração de Cláudia Edna Calhau Andrade do cargo

de Coordenadora do Núcleo de Gestão Prisional da Polícia Civil, em razão de

denúncias de seu envolvimento em irregularidades relacionadas à gestão prisional e

a licitações. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.978/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada ao Deputado Mário Heringer, coordenador da bancada mineira no

Congresso Nacional, para as providências cabíveis, cópia das notas taquigráficas da

reunião realizada em 27/10/2009, em que se tratou de questões relativas à

Associação de Proteção entre Amigos dos Transportadores de Cargas de Minas

Gerais. (- À Comissão de Turismo.)

Do Deputado Arlen Santiago em que solicita seja constituída Frente Parlamentar

contra os Impostos Cobrados nas Contas dos Consumidores de Energia Elétrica de

Baixa Renda.

Do Deputado Arlen Santiago em que solicita seja constituída Frente Parlamentar

em Defesa do Microempresário.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado Arlen Santiago
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(2).

Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Tiago Ulisses.

Oradores Inscritos

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

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

visitantes que hoje ocupam nossas galerias, no dia 23 de setembro último, em

atenção a requerimento que contou com a assinatura de 49 Deputados e Deputadas,

foi instalada nesta Assembleia a Frente Parlamentar em Defesa dos Servidores

Públicos. Para a proposição dessa Frente, muito contribuíram a visível incoerência

entre a alardeada qualidade do serviço induzida pelo tal Choque de Gestão e a

insatisfação dos servidores após o rearranjo de suas carreiras no atual governo.

Queixas, críticas, denúncias, temores e insegurança vinham sendo trazidos pelos

servidores do Executivo a esta Assembleia, e não apenas a meu gabinete, e, pelo

que deduzo, a praticamente todos os gabinetes desta Casa. Tanta insatisfação, tanta

grita, tanto pedido de verdadeiro socorro dão mostra de que na base operacional, na

fronteira dos recursos humanos do Executivo estadual, o que existe atualmente é

uma massa comprimida e sufocada, uma massa esmagada por questões salariais,

por planos de carreira insatisfatórios e pelo sofrimento causado por sua condição de

impotência diante daquilo por ela própria considerado o desmanche, o desmonte, a

desestruturação de muitos dos órgãos e serviços do Estado. Entre as queixas dos

servidores estão, por exemplo, o tratamento discriminatório dado a algumas

categorias; a grande distinção salarial entre cargos de funções muito próximas; o

posicionamento de todos os servidores no grau A, à revelia de seu tempo de serviço;

a subjetividade da avaliação de desempenho; a quarentena do estágio probatório,

que não conta para promoções e progressões na carreira; a vinculação da promoção

por escolaridade, a obtenção do Nível III, o que só ocorre no 13º ano de serviço; o

longo interstício existente entre as promoções e progressões, a ponto de uma carreira

completa chegar a exigir até incríveis 43 anos de serviço. Todos esses problemas são

por si muito graves, gravíssimos. E têm seu quadro ainda agravado se considerado

que eles sobrevieram quando os servidores tinham sido preparados para movimento
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contrário, isto é, para o tempo de bonança que vinha sendo alardeado pelo Choque

de Gestão, carreiras modernas, incentivos, reconhecimento. Com isso é que o

governo lhes tinha acenado. E hoje os servidores se sentem ludibriados. Diante da

expectativa criada, seu descontentamento e sua frustração ganham contornos

dramáticos, sua saúde se fragiliza, seus ambientes de trabalho vão tendo clima

organizacional cada vez mais deteriorado. Gravíssimos, pois, esses problemas, mas,

ainda assim, nenhum deles tão grave quanto o que passo a destacar e ao qual dedico

a presente fala: a falta de reajuste que recomponha o poder de compra anualmente.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Quero agradecer, Deputado, e

parabenizar V. Exa. pelo brilhante pronunciamento. É um verdadeiro desrespeito a

maneira como o governo do Estado trata o conjunto dos nossos servidores, que têm

uma das menores remunerações de todos os Estados da Federação. Um exemplo

claro são os Agentes Penitenciários, que aqui estão. Há Agentes com contrato de

mais de 15 anos e, infelizmente, não tiveram direito de pedir nem de solicitar curso de

tiro. Tiraram deles o vale-alimentação. Eles se mobilizaram, colocaram na pauta de

reivindicação, e o governo não aceita nem essa reivindicação. É um verdadeiro

desrespeito a maneira como o Governador do Estado, como esse governo trata os

servidores da segurança pública, da educação, da administração, os servidores

administrativos da Polícia Civil, que recebem menos de um salário mínimo. E agora

essa situação muito triste e caótica que mostra a situação, principalmente da

segurança pública, no nosso Estado. O governo tem realmente de tomar providência,

tem de colocar a mão na consciência. Os Agentes Penitenciários são servidores que

foram perseguidos, estão sendo massacrados pelo governo. E nós não podemos ser

covardes, temos de nos posicionar. E podem ter certeza de que essa briga não é

apenas dos agentes, é nossa, do PMDB, do PCdoB, do PT. É uma luta do nosso

bloco, e iremos até o fim. Continuaremos obstruindo a pauta de votação e,

dependendo, obstruiremos até a peça orçamentária do governo do Estado. Vamos

fazer todas as gestões e clamar aqui. Onde está o Poder Judiciário? Quando o Poder

Judiciário determinou que a greve era ilegal, os trabalhadores voltaram

imediatamente ao trabalho, cumpriram a lei. Quem não está cumprindo a lei é o

governo do Estado, que não permitiu que os servidores voltassem aos seus postos de
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trabalho. O Vice-Governador Anastasia disse que punirá todos os grevistas,

contrariando e rasgando toda a legislação. O que queremos é que realmente seja

feita justiça. Solicitamos à Liderança do Governo providências, pedimos que se

suspenda a reunião para que entremos em processo de negociação, de acordo. Mais

uma vez, gostaria de parabenizar a sensibilidade do Deputado Sávio Souza Cruz, que

faz um pronunciamento brilhante, coerente com o momento por que passamos,

contextualizando a verdadeira situação em que se encontram os servidores. O

Orçamento de 2003 para cá passou de R$17.000.000.000,00 para mais de

R$41.000.000.000,00, mas, infelizmente, os salários dos servidores não

acompanharam essa evolução. Parabenizo-o, Deputado Sávio Souza Cruz. Continue

a luta, estamos firmes. Essa briga dos Agentes Penitenciários também é nossa. Não

votaremos nada. Obstrução total e legal enquanto o governo não resolver a situação

dos Agentes.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Cumprimento o Deputado Weliton Prado e, antes

de prosseguir concedendo apartes aos Deputados que se apresentam postados nos

microfones, gostaria de informar a todos, aos presentes nas galerias, que ontem, na

reunião do Bloco PT-PCdoB-PMDB junto à Coordenação Intersindical, foi destacada

essa enorme preocupação com a situação dos Agentes Penitenciários. Lembrava que

fui eu, na condição de Secretário de Recursos Humanos e Administração do governo

Itamar Franco, que revi e reverti todas as demissões de líderes sindicais praticadas

no governo anterior do PSDB, no governo do “valerioduto” mineiro, governo Eduardo

Azeredo. Todos os líderes sindicais excluídos do serviço público no governo Eduardo

Azeredo foram readmitidos por mim, como Secretário de Recursos Humanos e

Administração.

A prática retomada agora pelo novo governo tucano, de demissão de líderes

sindicais, merece toda a repulsa da sociedade mineira, toda a revolta dos servidores,

toda a solidariedade desta Casa, porque é inconcebível que o sagrado direito de

manifestação e toda a importância de que se revestem as lideranças sindicais nas

lutas reivindicatórias dos trabalhadores passem a ser agora ameaçados por esse

governo que, mais uma vez, se mostra autoritário, insensível e focado não na

qualidade do serviço público, mas como um facilitador dos grandes negócios dos
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amigos.

Deixo esse registro de que o bloco parlamentar exigirá do governo, no limite de

suas forças, na obstrução que pode fazer, na ação política que pode comandar, a

readmissão integral de todos os Agentes demitidos, inclusive e especialmente as

lideranças que o governo mais reluta em readmitir.

Gostaria de ouvir o Deputado Vanderlei Miranda, meu colega, meu Líder de

Bancada, para depois prosseguir meu pronunciamento.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Parabenizo o companheiro Deputado

Sávio Souza Cruz, sempre muito brilhante em sua fala, muito inteligente e, acima de

tudo, muito coerente. Serei breve para não tomar seu tempo na tribuna, apenas

reforço o que já foi dito pelo companheiro Deputado Weliton Prado e a posição do

Bloco PT-PCdoB-PMDB, do qual, V. Exa. sabe, sou o Vice-Líder.

Gostaria de dizer que esperamos que o bom-senso fale mais alto por parte do

governo, que precisa rever a situação desses companheiros trabalhadores, que estão

- alguns deles - já à míngua, porque receberam apenas metade de seus salários, que

já não eram grande coisa. Com certeza a metade recebida já foi toda consumida.

Muitos não estão aqui hoje porque sequer tiveram dinheiro para o ônibus. Com

certeza, muitos que aqui estão vieram de seus bairros a pé porque não tinham

dinheiro sequer para pagar a condução para aqui chegar.

Espero que, mais uma vez, o bom-senso do governo possa falar mais alto,

prevalecer. Esperamos que o governo reveja essa posição radical tomada para com

esses nossos companheiros e companheiras e faça a readmissão de todos, tirando a

punição administrativa dos concursados, que também estão sendo prejudicados.

A posição do bloco é pela luta em prol da anulação desse ato e pela readmissão de

todos, opção esta, para nós, “sine qua non”. Muito obrigado.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Eu é que lhe agradeço, Deputado Vanderlei

Miranda. Sei que tem a motivá-lo, além da justa indignação, no que se refere à minha

pessoa, a grande amizade que construímos ao longo desses anos.

Quero basear meu pronunciamento no reajuste anual, uma regulamentação do

dispositivo constitucional.

Observe-se que o trabalhador celetista tem uma data-base e que o salário mínimo é
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corrigido anualmente. Já o servidor público não tem esse benefício, e disso vem-se

prevalecendo o atual governo mineiro para deixar de recompor o poder de compra

dos salários de seu pessoal a cada ano.

O impacto desse comportamento contumaz já comprimiu o poder aquisitivo dos

servidores a níveis baixos, em muitos casos a níveis baixíssimos. Valores tão

insignificantes que os próprios servidores se dizem envergonhados de abrir seus

contracheques até para os próprios filhos. Os mais afetados por esse descalabro são

os servidores administrativos, já recebidos em audiência pública nesta Assembleia;

são também os servidores da categoria Autop do DER; e são também os

aposentados, para os quais se inventaram até formas de burlar o direito à paridade.

Se não tomasse tanto tempo nesta tribuna, poderia ler aqui alguns dos dramáticos

relatos encaminhados por servidores a meu gabinete. Não é um, não é uma dezena,

são centenas de relatos, todos capazes de testemunhar que o governo se esqueceu

de que os recursos humanos são humanos e que por trás de cada número de Masp

há um servidor e uma família que não podem ser entregues à própria sorte.

Esse quadro dramático transforma em necessidade premente a existência de uma

política salarial com reajustes anuais em nosso Estado. Em 2006, no mês de

setembro, no auge da campanha eleitoral pelo segundo mandato, o Governador

encaminhou a esta Assembleia matéria propondo política salarial com reajustes

anuais. O então Secretário de Planejamento e Gestão, hoje Vice-Governador, expôs

publicamente o plano do governo a respeito, fazendo-o em sala nobre da OAB nesta

cidade. Mas o Projeto de Lei nº 3.669/2006, sem fôlego para cumprir sua tramitação

até o final daquele ano, foi arquivado ao término da legislatura, e dele não mais se

lembrou o Governador nesses anos todos transcorridos desde então.

Depois de muito interpelar o governo, sempre sem resposta, apresentei à Casa, em

março deste ano, um requerimento para desarquivamento do Projeto de Lei nº

3.669/2006. Embora houvesse respaldo regimental, o requerimento foi indeferido.

Não me restou alternativa senão interpelar diretamente o Governador, o que fiz por

meio de ofício do meu gabinete. Sem resposta também para esse documento, propus

a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Servidor Público, tendo contado com

o apoiamento de 48 dos membros desta Casa. Durante a solenidade de instalação
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dessa Frente Parlamentar, ocorrida em 23 de setembro, enfatizei a necessidade de

legislação determinando o reajuste anual dos salários no Executivo e, ato contínuo,

encaminhei à Seplag documento solicitando o encaminhamento de mensagem

contendo proposta legislativa acerca da matéria.

Recebi, para essas últimas iniciativas, uma resposta indireta, quando a titular da

Seplag, Secretária Renata Vilhena, aqui esteve, poucos dias depois, no início de

outubro, para a entrega da proposta orçamentária para 2010.

Naquela ocasião, o item que a Secretária escolheu para enfatizar foi, na visão dela,

a impossibilidade de o Estado conceder reajustes em 2010. A mesma resposta,

recebi de forma direta no início deste mês, por meio de um ofício no qual a Secretária

reitera que não serão concedidos reajustes em 2010, e isso por conta da

incapacidade financeira do Estado, debilitada com a queda da arrecadação

decorrente da crise econômica internacional. Nessa resposta, a Secretária limita-se a

mencionar a incapacidade financeira do Estado, não abordando a questão da política

salarial para o funcionalismo; ignora cobrança nesse sentido, faz que não leu o que

pedimos, reitera a insensibilidade do governo de que faz parte. O conjunto desses

fatos me fez vir hoje a esta tribuna. Temos muita coisa a lembrar à Secretária e ao

governo que ela integra. No que tange à incapacidade financeira de o Estado

conceder reajustes em 2010, temos de lembrá-la de que seus cálculos levaram em

conta tão-somente os índices do ICMS, quando a receita do Estado é integrada

também por outros componentes. Os valores seriam diferentes se todos os

componentes da receita tivessem sido considerados. É dever lembrá-la ainda de que,

se é a crise financeira o que impede o reajuste dos salários, essa crise irrompeu

apenas no final de 2008, e os salários ficaram sem reajuste em todos os anos

antecedentes neste governo: assim, se na ausência da crise os salários poderiam ter

sido reajustados e não o foram, que o sejam agora em relação aos anos sem crise,

reparando uma dívida que já dura muito tempo.

Também cumpre lembrar à Secretária que o mundo todo já comemora o fim da

crise financeira e que, em Minas, a cada dia, há mais manchetes nos jornais

anunciando investimentos de grandes empresas, inclusive na mineração. Portanto,

insistir na tese de que faltarão recursos é passar recibo de desesperança e de que o
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equilíbrio das contas do Estado, que tem capacidade financeira para imprimir todo

vapor à faraônica esplanada das secretarias, pode não estar tão consolidado quanto

se apregoa. Já no que tange à política salarial com reajustes anuais, recuso o

argumento de que a crise financeira seja impeditivo para sua discussão. Não se

interrompem análises e debates por conta de crise financeira, até porque, mesmo

dentro das crises financeiras, é preciso que se encontrem soluções para os nossos

problemas. Que venha, pois, do Executivo a mensagem contendo matéria legislativa

acerca de política salarial com reajustes anuais para o funcionalismo. Que o

Governador, com seu silêncio sobre o assunto, não nos leve a concluir que sua

proposta de 2006 era tão somente um movimento de campanha, um aceno para a

massa, uma promessa para não ser cumprida.

Termino agradecendo a todos, em especial aos Deputados que me apartearam e

ao Presidente desta reunião, Deputado José Henrique, agradeço a compreensão,

estendendo o tempo ao final da minha fala. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gil Pereira.

O Deputado Gil Pereira* - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, Sras.

Deputadas e Srs. Deputados, subo à tribuna para fazer um pronunciamento sobre a

minha terra, a nossa Januária, onde passa o Rio da Integração Nacional, o nosso Rio

São Francisco. Nos dias 13 a 15 deste mês, Januária estará em festa. Os ex-alunos

do Ginásio São João, com o carinho da população, o apoio da municipalidade e a

coordenação da Casa da Memória do Vale do São Francisco, estarão comemorando

o centenário de nascimento do Mons. João Florisval Mont’Alvão, a maior figura da

educação no interior de Minas, fundador daquele educandário, a mais consistente das

obras culturais de nossa região. Ele irradiou sua exemplar e benéfica atuação para

outros Estados, trazendo para Minas Gerais estudantes da Bahia, Pernambuco, Piauí

e Goiás, atravessando fronteiras.

Foram gerações e gerações de jovens que usufruíram dos melhores ensinamentos,

de uma erudita cultura, de sólido saber, de um refinamento cívico e cidadão, pilares

de uma formação humanística e cristã muito bem sedimentada.

A obra do Mons. Mont’Alvão era toda orientada e conduzida por ele próprio e
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marcada pela austeridade, respeitosa, afetiva e carinhosa. Ele era sábio! Ele era

bom! Com expressiva ação filantrópica, jamais excluiu dos estudos os que não tinham

condições de pagamento. Todos eram acolhidos sem discriminação, preconceito ou

reserva. Era a universalização da educação. O talento do Mons. Mont’Alvão granjeou-

lhe profundo respeito na comunidade educacional mineira, sendo da maior justiça o

tributo que lhe prestam os seus ex-alunos, conterrâneos e admiradores.

Desejo, assim, que se registre nos anais desta Casa de Tiradentes todo esse

reconhecimento que o povo de Januária e suas autoridades tributam à sua figura

maior na área da educação: o saudoso e inesquecível Mons. João Florisval

Mont’Alvão, uma lenda imortal. São essas as minhas palavras. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Mais uma vez, gostaria de parabenizar todos os

Agentes Penitenciários. Quero, ainda, deixar o nosso repúdio, porque, na última hora,

foi desmarcada, desconvocada a reunião que aconteceria na Comissão de Direitos

Humanos. Essa é uma questão de justiça, própria para ser discutida na Comissão de

Direitos Humanos. Infelizmente, essa reunião foi desconvocada, o que talvez se deva

ao medo de ouvir a verdade e a realidade. Tenham certeza de que, se essa reunião

tivesse acontecido, os Agentes teriam exposto todos os problemas que estão

ocorrendo e que o governo está com medo de ouvir. No entanto, ele terá de ouvir a

realidade, porque estamos num sistema democrático. Democracia é bom, mas dá

trabalho.

Realmente, vocês precisam continuar pressionando e exigindo os seus direitos.

Vários relatórios nos foram repassados em relação aos problemas atuais. O assédio

moral continua, principalmente no que diz respeito aos Agentes que retornaram. A

cada momento, durante o plantão, eles sofrem ameaças de demissão, conforme seus

relatos. Existe ainda uma lista, com aproximadamente 130 Agentes, que foi enviada à

Corregedoria para que eles não retornem à unidade Dutra Ladeira, o que fere a

legislação. Além disso, os servidores que estavam de férias foram afastados e

demitidos, nesta conduta ilegal e criminosa que está tendo o governo do Estado.
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A unidade Dutra Ladeira está trabalhando com apenas três Agentes na realização

do trabalho de escolta interna, o que traz grande risco para os servidores. É uma

questão muito séria. Os Agentes que realizavam suas atividades no interior e que

agora estão trabalhando na unidade Dutra Ladeira estão adoecendo, porque, desde o

dia 17, estão sem folga. O mais estranho aconteceu com os Agentes que tiveram

descontados, nos respectivos pagamentos, os dias de greve, porque o fechamento do

ponto acontece todo dia 17 e a greve foi iniciada no dia 16, o que revela outra

contradição e ilegalidade cometida pelo Estado.

A desconvocação da audiência pública que seria realizada hoje, nesta Casa, foi

outro ato de total desrespeito: ela foi adiada para dezembro, numa clara falta de

humanidade com os Agentes.

Isso significa que só pode ser discutido aqui o que o governo quer. Se for para

discutir o Centro Administrativo e bater palmas para o Governador, pode. Serão

gastos R$3.000.000.000,00. Só para móveis, mesas, equipamentos, serão mais de

R$300.000.000,00. Poderia ser feita a audiência pública. Várias delas acontecerão

agora, no período da tarde. Entretanto, para mostrar a verdade, a realidade dos

Agentes Penitenciários no Estado, para mostrar a perseguição, a discriminação, a

realidade da segurança pública no nosso Estado, não pode haver audiência, não.

O Governador disse que a segurança pública no Estado seria referência não só

para Minas Gerais, mas para o Brasil. Não é isso o que estamos vendo: o que vemos

é a criminalidade aumentar a cada dia que passa.

Concedo aparte à Deputada Maria Tereza Lara. Na sequência, apresentaremos

mais descasos do governo.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Deputado Weliton Prado, jovem,

bravo companheiro atuante nesta Casa, serei breve. Quero apenas registrar

publicamente, mais uma vez, como membro do Bloco PT-PCdoB-PMDB, que

estamos participando dessa campanha do nosso Bloco para que haja diálogo,

negociação. Também somos totalmente contra a demissão de todos os Agentes, sem

exceção. A séria questão dos Diretores de sindicatos e de associações é garantida

por lei. O que temos procurado, até por meio da participação na audiência que

ocorreu com o Sindicato, com os Diretores e com os Agentes na Secretaria de
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Planejamento, bem como por meio dos nossos pronunciamentos - conversamos com

várias lideranças -, é que ocorra a reabertura do diálogo para solucionar esse grave

problema. Os Agentes Penitenciários - são jovens, mulheres e homens que estão há

10, 15 anos trabalhando - não podem ficar prejudicados e não podem ter seus direitos

negados.

Quero deixar isso registrado, Deputado Weliton Prado. V. Exa. pode contar com a

nossa solidariedade e o nosso empenho para que, de fato, ocorra a reabertura das

negociações e seja solucionado esse impasse, porque ninguém ganha com isso. Os

detentos precisam dos profissionais para a sua ressocialização, para que o trabalho

seja bem feito. Estamos participando dessas discussões dentro do nosso Bloco e

também como membro da Comissão de Segurança Pública. Esta Casa tem um papel

importante nesse diálogo. Obrigada.

O Deputado Weliton Prado* - Agradeço à Deputada Maria Tereza Lara, que expôs

muito bem o posicionamento firme do Bloco PT-PMDB-PCdoB nesta Casa. Faremos

obstrução até o governo ter sensibilidade para resolver esse problema. A questão é

realmente muito simples. A mobilização e a obstrução aqui na Assembleia

continuarão com muita força. Solicitamos, mais uma vez, às lideranças do governo

que resolvam esse problema o mais rápido possível, pois queremos votar os projetos

e dar continuação aos trabalhos da Casa. Enquanto isso não acontecer,

continuaremos paralisando.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Cumprimento V. Exa. Iniciamos essa

luta nesta Casa - o pontapé inicial partiu deste Deputado - quando fizemos audiências

públicas ainda na Comissão de Segurança Pública, que eu presidia. A partir daí,

tentamos a aprovação de um projeto que dizia respeito à efetivação desses

servidores. Depois de muita luta - cerca de um ano e meio depois -, conseguimos

avançar, com a manifestação de outros Deputados, nas mobilizações dos Agentes

Penitenciários.

A Lei nº 18.185 foi aprovada por esta Casa e sancionada pelo Governador no dia

4/6/2009. O decreto que a regulamentou veio logo em seguida, no mês de agosto.

Mas o que me deixa extremamente indignado é que apresentamos um requerimento

na Comissão de Segurança Pública 15 dias antes de os servidores fazerem a
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mobilização para a reivindicação, que era justa. Ela se referia ao retorno do Sodexo;

a uma definição melhor da carga horária, porque eles estavam trabalhando

excessivamente; à questão da carteira funcional; e à busca de reposição salarial. Ou

seja, tudo aquilo que os Agentes de Segurança Penitenciária reivindicavam era justo.

Compreendendo aquele momento, apresentei requerimento à Comissão de

Segurança Pública. Após 15 dias, ao cobrar resposta do Deputado João Leite,

Presidente da Comissão, ele alegou à Vice-Presidente, Deputada Maria Tereza Lara,

que entendia que aquele tema tinha algo a ver com a Comissão de Administração

Pública e que este Deputado deveria apresentar outro requerimento nessa Comissão,

para que ele pudesse marcar a reunião. Pois assim foi feito, por orientação do próprio

Deputado João Leite, Presidente da Comissão de Segurança Pública. Apresentamos

requerimento à Comissão de Administração Pública, que foi aprovado, e estamos

esperando até hoje o Deputado João Leite, por ser mais idoso que o Deputado Délio

Malheiros - assim determina o Regimento -, marcar a audiência pública. Nesse

período, fizeram a mobilização. As informações que nos chegam é que o Secretário

Maurício de Oliveira Campos Júnior não estaria sendo intransigente; o que ele não

queria fazer era rever os atos da demissão.

O que me preocupa é que o Secretário é advogado criminalista renomado, sendo

inclusive professor universitário. Deputado Weliton Prado, a lei que aprovamos diz, no

seu art. 11: “As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos temos

desta lei serão apuradas mediante sindicância, concluída no prazo de 30 dias e

assegurada ampla defesa”. Ampla defesa é algo muito mais abrangente que

imaginamos. O inciso LV do art. 5º da Constituição da República, que trata de direitos

e garantias fundamentais, tem o seguinte teor: “Aos litigantes, em processo judicial ou

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla

defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Mais adiante, Deputado, o art. 37

da Constituição da República traz a seguinte disposição, em seu “caput” - aí está a

verdadeira preocupação: “A administração pública direta e indireta de qualquer dos

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos

princípios de legalidade, impessoalidade...”. Ilegal a demissão foi, porque não houve

processo administrativo, conforme determina a Lei nº 18.185, e ampla defesa como
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direitos e garantias fundamentais; e foi pessoal porque o Secretário Maurício de

Oliveira Campos Júnior chama para ele essa atribuição como algo do qual não

pudesse abrir mão. Não se trata aqui, como já disse a outros Deputados e ao nosso

Líder do Governo, da boa vontade ou da benevolência do Secretário. Cabe a ele

cumprir a lei, porque Secretário de Estado obedece ao “caput” do art. 37, cujo

primeiro princípio é a legalidade. Então, não lhe cabe questionar, mas cumprir a lei.

Esses servidores foram demitidos ao arrepio da lei, pois não lhes deram o direito ao

devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. De 500 servidores, se 10 ou

15 cometeram faltas graves e devem ser colocados na rua, tem de instalar-se o

devido processo legal e dar-lhes a ampla defesa e o contraditório. Foi assim comigo.

Quando fizemos a greve em 1997, mesmo sabendo, Deputado Carlin Moura, que o

Comando da Polícia Militar, na decisão de mérito, nos colocaria na rua, ainda tiveram

o zelo de fazer os processos administrativos disciplinares e instaurar os inquéritos.

Mas, pelo que estamos vendo, o método é altamente preocupante. Até gostaria de

não externar alguns adjetivos para o método, porque estão acima de maquiavélico e

de draconiano. Não se pode colocar servidor na rua porque se quer colocá-lo,

principalmente em se tratando de autoridade que opera o direito no dia a dia, que é

professor acadêmico.

Esta Casa e as comissões têm de posicionar-se, e vamos esperar que o Deputado

João Leite marque a audiência pública, conforme se comprometeu com a Deputada

Maria Tereza Lara, Vice-Presidente da Comissão. Aguardaremos. Parabéns a V. Exa.

O Deputado Weliton Prado* - Obrigado, Deputado Sargento Rodrigues. Isso

demonstra que o governo pensa que está acima de tudo, inclusive da lei, e que rasga

as Constituições Estadual e Federal e as leis aprovadas nesta Casa. Aliás, vemos

aqui palavras do Governador Áecio Neves numa mensagem do dia 3/6/2003.

Observem o que ele diz para aprovar um projeto que estava enviando a esta Casa:

“...dentre os quais merece destaque a falta de pessoal devidamente qualificado para

as funções relacionadas à custódia de recluso”. Está aqui. Essa era a justificativa do

governo para aprovar com urgência um projeto. Agora estão aí servidores

preparados, qualificados e que fizeram cursos nas ruas. Até hoje o governo não

resolve o problema desses servidores. Essa atitude não acontecia nem na época do
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regime ditatorial, da ditadura militar.

Concedo aparte ao Deputado Carlin Moura, que, como eu, está indignado. Aliás,

fomos autores do requerimento para a audiência pública que ocorreria hoje na

Comissão de Direitos Humanos, mas que, infelizmente, foi suspensa sem maiores

justificações.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Nobre Deputado Weliton Prado, parece-me

que o governo Aécio Neves e Antonio Anastasia está se transformando em réu

confesso no que diz respeito a rasgar a Constituição de Minas Gerais. Em recente

entrevista, o Vice-Governador Antonio Augusto Anastasia disse mais ou menos que

reintegraria os Agentes Penitenciários desde que ficasse comprovado que eles não

fizeram greve, ou seja, o governo de Minas está querendo pôr esses trabalhadores no

olho da rua simplesmente porque fizeram um movimento em defesa de melhores

condições de trabalho e salário. Isso é inadmissível em Minas Gerais.

Então, Deputado Weliton Prado, queremos que, de forma urgente, sejam

suspensas e revogadas as Portarias nºs 72 e 73, que, numa tacada só, demitiram

mais de 500 Agentes neste Estado ou suspederam seu contrato de trabalho.

Aproveito a oportunidade para convocar os poderes constituídos do Estado. O

Tribunal de Justiça, que foi muito ágil para julgar a ilegalidade da greve, tem de

posicionar-se sobre essa ilegalidade do governo do Estado, assim como o Ministério

Público. Nós, da Assembleia, temos competência privativa e poder. Conforme

previsto no nosso Regimento, se a Assembleia quiser, poderá sustar os atos

normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites

de delegações legislativas. É o caso específico das Portarias nºs 72 e 73. Queríamos

a realização dessa audiência pública hoje para mostrar isso e pedir, implorar e exigir

do governo do Estado que respeite o Estado Democrático de Direito e esses

trabalhadores que não estão em greve de trabalho mais, mas em greve de fome.

Para alguns Agentes aqui, sequer os 2, 15 dias trabalhados foram pagos. Não é à toa

que vemos ali: greve de fome, com pai e mãe de família e crianças no Plenário. O

governo continua insensível diante desse caos que se estabeleceu em relação aos

Agentes Penitenciários de Minas Gerais.

O Deputado Weliton Prado* - Obrigado, Deputado Carlin Moura. Finalizando, queria
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fazer um reconhecimento e agradecer ao Deputado Almir Paraca, que aliás estava

inscrito e nos cedeu o tempo para fazermos uso da palavra. Deputado Almir Paraca,

muito obrigado em nome de todos os Agentes Penitenciários.

Queria parabenizar cada um dos senhores, e dizer que continuem acreditando. É

desse jeito mesmo. Dá trabalho, mas vale a pena a luta. Tenho certeza de que serão

vitoriosos no final desse processo. Espero que o governo tenha sensibilidade. Como

disse o Deputado Carlin Moura, há servidor pai de família que já está fazendo greve

de fome. A situação pode piorar, piorar muito mais. O Governador verá o desgaste

político que terá, aliás, com a cobertura da mídia nacional, pois esse é um escândalo

nacional; em nível nacional, cobrirão essa situação. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca* - Cumprimento o Sr. Presidente, as Sras. Deputadas, os

Srs. Deputados, o público presente nas galerias, a imprensa e todos os que nos

acompanham neste momento pela TV Assembleia.

O Deputado Célio Moreira* - Deputado Almir Paraca, peço-lhe aparte antes de V.

Exa. iniciar sua fala.

O Deputado Almir Paraca* - Peço a compreensão do Deputado Célio Moreira, mas,

primeiramente, farei minha abordagem. Logo em seguida lhe concederei aparte.

O Deputado Célio Moreira* - Muito obrigado, Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca* - Sr. Presidente, neste momento, não poderíamos deixar

de nos manifestar a respeito dos Agentes Penitenciários que estão aqui lotando as

nossas galerias. É com muita clareza que temos nos posicionado junto às Bancadas

do PT e do PCdoB, que são favoráveis às reivindicações desses Agentes. Do nosso

ponto de vista, eles não estão querendo nada de mais, apenas querem que se faça

justiça e que se cumpram os direitos de todo e qualquer trabalhador. Atualizarei as

reivindicações dos Agentes Penitenciários em greve: melhores condições de trabalho,

efetivação dos servidores contratados, equiparação de salário com a Polícia Civil,

volta do tíquete-alimentação, cumprimento da carga horária estabelecida em lei,

pagamento de prêmio por produtividade aos contratados, curso de tiro, confecção das

carteiras funcionais e o fim do assédio moral. Portanto, está aqui, de forma clara e
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explícita, a legitimidade desse movimento.

Como foi bem observado pelos Deputados Weliton Prado, Carlin Moura e tantos

outros que já se pronunciaram sobre o assunto, temos de exigir um tratamento

adequado ao regime de direito deste país e exigir tratamento democrático para essa

questão. Não é possível que, a essa altura da situação política e democrática

brasileira e depois de tantos anos, após vencer o regime de exceção e a ditadura

neste país, venhamos a conviver com comportamentos que tentam reeditar medidas

que já consideramos plenamente ultrapassadas no País e, por que não, em Minas

Gerais.

Portanto, Sr. Presidente, queremos fazer coro com a Bancada do PT.

Continuaremos nos manifestando, nos posicionando e exigindo uma solução, que

esperamos seja rápida e breve. Afinal, não interessa a ninguém no Estado de Minas

Gerais que essa situação continue sendo protelada, sem uma solução que está muito

clara: o pleno atendimento das reivindicações dos Agentes Penitenciários em greve.

Sr. Presidente, participamos ontem de uma audiência pública regional da Comissão

de Segurança Pública, conduzida na cidade de Unaí. Lá, novamente discutimos sobre

o trabalho prestado nas penitenciárias e cadeias públicas do Estado. É fundamental

que consigamos equacionar essa situação porque, se ela não for resolvida, a

segurança pública de Minas Gerais continuará crítica, com problemas e sem solução.

Nós, que estivemos em Unaí, nos manifestamos também nessa audiência pública e

dissemos que até reconhecemos os avanços que o governo do Estado vem

conquistando no que diz respeito à Polícia Militar e à Polícia Civil, como a estrutura

de trabalho dessa duas polícias e o trabalho de unificação, que vem alcançando

resultados razoáveis, mas não podemos desconhecer também os problemas de

várias categorias da área de segurança pública que não foram resolvidos. Estamos

acompanhando o movimento dos agentes administrativos da Polícia Civil. Há outras

categorias da Polícia Civil que também têm problemas sérios não resolvidos.

Portanto, esperamos que, para o bem da segurança pública e do povo de Minas

Gerais, consigamos, o mais rápido possível, uma solução.

Gostaria ainda, Sr. Presidente, de fazer uma manifestação, retomando um assunto

que para nós é muito caro e tem marcado a nossa atuação nesta Assembleia. Trata-
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se do programa Luz para Todos. O Deputado Weliton Prado também nos tem

acompanhado fazendo gestões, posicionando-se e atuando junto ao Comitê

Coordenador do Programa Luz para Todos em Minas Gerais, na Região Sudeste, em

Brasília, acompanhando a discussão junto a Aneel. Queremos trazer a público, mais

uma vez, uma manifestação de repúdio ao tratamento que a Cemig tem dado à

questão.

Há duas semanas e meia realizamos, em Paracatu, uma audiência pública que

ganhou caráter regional, convocada pelos Vereadores, a fim de tratar do Luz para

Todos. Estiveram presentes Sinval Ladeira, coordenador do Luz para Todos na

Região Sudeste e no Estado de Goiás, vários agentes desse programa, todos os

Prefeitos da região Noroeste de Minas, a quase totalidade dos Presidentes de

Câmaras, a quase totalidade dos Vereadores e lideranças do meio rural de toda a

região Noroeste. Essa audiência foi realizada no salão do Sesc de Paracatu, que o

Deputado Weliton Prado conhece muito bem, e não coube a quantidade de lideranças

presentes. A nossa surpresa foi que a Cemig, formalmente convidada, não

compareceu, não se manifestou, não deu satisfação. Não podemos admitir essa

atitude prepotente, não podemos admitir que uma concessionária de serviço público

se negue a comparecer a audiências públicas, diante de uma representatividade tão

grande. Qualquer lugar dentro da área de concessão da Cemig em que se promover

audiência pública para discutir o Luz para Todos vai lotar, vai contar com uma

presença muito grande de pessoas, pois esse é um problema que vem se arrastando,

infelizmente sem solução à altura do que se precisa, em Minas Gerais. Estamos

envolvidos com a discussão da devolução de R$7.000.000.000,00 por parte das

distribuidoras de energia elétrica no Brasil, em virtude de cobranças irregulares

provocadas por gestão inadequada da Aneel. As agências reguladoras no Brasil

estão atuando como miniestados autônomos, descumprindo cabalmente a legislação

e o seu estatuto, atuando como braço, como correia de transmissão da iniciativa

privada, capitulando ante os interesses do mercado, das empresas prestadoras de

serviço, quando o papel delas deveria ser outro.

O Deputado Weliton Prado vem atuando nesse campo, vem cobrando de forma

muito firme, muito destacada a correção de todas essas distorções e particularmente,
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em relação à Cemig, já conquistou uma vitória expressiva em Minas Gerais. Pela

primeira vez, a tarifa de energia elétrica foi reduzida no Estado de Minas Gerais.

Estamos aí, Deputado Weliton Prado, com a possibilidade concreta de nova redução

porque, além da constatação de cobrança excessiva, os cálculos mostram a

possibilidade de redução de 10%. Parabenizo mais uma vez a atuação do Deputado

Weliton Prado, a quem pedimos que continue conosco nesta luta pelo programa Luz

para Todos, para conseguirmos arrancar da Cemig neste momento um novo contrato

de 70 mil ligações, de forma a fazermos frente à demanda, ao reclamo de todos

aqueles que estão cadastrados e não foram contemplados.

Ficamos de realizar uma reunião com o Dr. Djalma Morais Bastos, Presidente da

Cemig, juntamente com o Sinval Ladeira e os Prefeitos da região Noroeste. Solicito

ao Deputado Weliton Prado que nos acompanhe, porque ele já se transformou em

referência nessa luta, seja com os consumidores da energia elétrica, seja com os

trabalhadores do setor elétrico.

Quero mais uma vez frisar a nossa luta pela universalização do acesso à energia

elétrica em Minas Gerais e pelo cumprimento das metas do Luz para Todos, que será

concluído até o final de 2010. Houve uma novidade na audiência pública: o

representante do governo federal, Sinval Ladeira, teve uma postura que até então

não tínhamos visto. Quem instituiu o Luz para Todos foi o governo federal, quem o

coordena é o governo federal, quem tem de dar as diretrizes, estabelecer metas,

fiscalizar o cumprimento dessas metas e impor sanções tem de ser, portanto, o

governo federal. É essa a postura que sempre cobramos. Infelizmente, até então não

era isso o que víamos aqui em Minas. O Sinval Ladeira mudou esse quadro, foi muito

firme e disse a todos na audiência pública de Paracatu que agora estamos entrando

num novo momento na execução do programa. Esperamos que isso seja

efetivamente cumprido, para termos boas-novas para trazer à população de Minas

Gerais.

O Deputado Célio Moreira* - Pode concluir, Deputado. O tempo é mínimo. Após a

sua fala, solicitarei questão de ordem ao Presidente.

O Deputado Almir Paraca* - Sendo assim, concedo aparte ao Deputado Weliton

Prado.
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O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Deputado Almir Paraca, em nome doa

Agentes Penitenciários e socioeducativos, tomo a liberdade de parabenizar V. Exa.

pelo seu pronunciamento em defesa da categoria e da justiça.

Ontem tive a felicidade de acompanhar o julgamento no STJ que impediu que a

BHTRANS continuasse multando. Esta ação se transformou numa indústria da multa:

são mais de 1.700 por dia, uma por minuto. Nos últimos seis meses, foram mais de

300 mil multas, mais de R$23.000.000,00 arrecadados. Depois do STJ, fui

diretamente à Câmara dos Deputados, onde tive a oportunidade de acompanhar os

membros da CPI da Conta de Luz e os dirigentes da Aneel. Essa pressão é

realmente fundamental porque a população pagou a mais na conta de luz e, agora,

tem o direito de ser ressarcida. Alguns casos podem chegar a R$20.000.000.000,00.

As companhias de energia estão tirando o corpo fora, mas o Presidente da Cemig já

admitiu a irregularidade. Tudo começou na campanha pela redução da tarifa.

Solicitamos uma auditoria do Tribunal de Contas, que constatou e comprovou as

irregularidades no valor que a população estava pagando a mais na conta de luz.

Então, acho que é muito importante continuar essa briga. Gostaria de parabenizar o

apoio de todos, da Deputada Maria Tereza Lara, do Deputado Carlin Moura, do

Deputado Almir Paraca, e dizer que V. Exa. pode continuar contando com o apoio do

Bloco PT-PMDB-PCdoB à bandeira que V. Exa. já levanta nesta Casa há muito

tempo: levar luz elétrica para as pequenas comunidades, através do Luz para Todos,

para que realmente atenda todas as pessoas que dela necessitam.

Gostaria de parabenizar e, mais uma vez, reconhecer a bravura desses homens e

dessas mulheres Agentes Penitenciários que estão na Assembleia Legislativa

buscando seus direitos. Parabéns, Deputado Almir Paraca; parabéns, Agentes

Penitenciários.

O Deputado Almir Paraca* - Queria parabenizar mais uma vez o Deputado Weliton

Prado pela sua postura, pelo trabalho desenvolvido nesta Casa e agradecer o

companheirismo do Bloco PT-PCdoB. Temos atuado de forma uníssona, sempre

defendendo os interesses dos trabalhadores e da população de Minas Gerais.

Agradeço ao Presidente o espaço. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Exmo. Sr. Presidente, telespectadores da TV

Assembleia, Srs. Agentes Penitenciários aqui presentes. Vou mudar um pouco o

assunto, mas, sem dúvida nenhuma, o tema é também importante. As celebrações do

20º aniversário da queda do Muro de Berlim nesta segunda-feira, 9 de novembro,

foram marcadas pelo desfile de expoentes da direita mundial. Até o ex-líder polonês,

o falso operário Lech Walesa, aquele mesmo que, após um desastrado governo

neoliberal, foi reavaliado nas urnas, obtendo inexpressivo percentual de menos de 1%

dos votos, teve direito a um segundo de fama, após anos na penumbra da história.

Todos unidos no festejo da suposta morte do socialismo. Esqueceram de lembrar

durante as celebrações que, duas décadas depois, persistem muitos muros por

derrubar. Um dos mais marcantes divide Israel da Palestina, mais propriamente na

Cisjordânia, sem sinais de reconciliação, mas com uma vontade de mudança que vai

crescendo. Nestes dias, um ato simbó1ico ajudou o mundo a recordar o que ainda

existe. Um grupo de 300 ativistas derrubou uma parte do muro de 8m erguido em

Naalin, perto da Vila de Maasarah, bem perto de Belém. Enquanto do outro lado o

exército de Israel disparava, venciam o cimento e retiravam uma das placas, num

gesto simbó1ico que serve para assinalar precisamente os 20 anos da queda do

Muro de Berlim. Foi a primeira vez, desde 2002, que alguém conseguiu retirar uma

parte da barreira erguida para defender os colonos judeus. Esse muro tem uma

pequena parte, cerca de 20%, que coincide com a antiga Linha Verde, fronteira

definida em 1948; os 80% restantes situam-se em terras palestinas. A muralha

começou a ser construída em 2002, durante o governo do ex-Primeiro-Ministro

israelense Ariel Sharon, com a justificativa de evitar a entrada de terroristas em Israel.

O Tribunal Penal Internacional declarou-a ilegal em 2004, pois ela corta terras

palestinas e isola cerca de 450 mil pessoas. De acordo com dados de abril de 2006,

fornecidos por Israel, a extensão total da barreira é de 721km, dos quais 58,04%

estão construídos, 8,96% em construção e 33% por construir.

Mas este não o único muro. Outros vão surgindo por todos os lados. O exemplo

mais recente vem da Eslováquia. Em outubro, uma muralha de 150m de comprimento

e 2m de altura foi erguida na cidade de Ostrovany, uma comunidade rural no nordeste
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do país, com o intuito de isolar um acampamento de ciganos. A ação, aprovada em

2008 pelas autoridades locais e colocada em prática na última semana, foi o último

capítulo da crescente tensão entre os habitantes da localidade e os ciganos. Pasmem

vocês que nos veem e nos ouvem: os habitantes de Ostrovany acusam os ciganos de

roubar frutas dos jardins privados, daí a necessidade da construção do muro. Com o

propósito de impedir a entrada de imigrantes ilegais mexicanos, os Estados Unidos

da América ergueram um muro de 3.141km na fronteira, que abrange os Estados do

Texas, Califórnia, Novo México e Arizona. Desde 1994, quando a muralha começou a

ser construída na gestão do ex-Presidente Bill Clinton, mais de 5.600 pessoas

morreram tentando atravessar para o lado norte-americano, segundo um relatório do

escritório de contabilidade da Casa Branca. Além disso, as causas das mortes

mudaram. Antes eram provocadas por acidentes de trânsito, já que os imigrantes

corriam em rodovias nas áreas fronteiriças. Agora, acontecem por hipotermia no

deserto e afogamentos no Rio Grande. A população de Governador Valadares é

testemunha viva dessa situação. O documento também apontou que os custos são

igualmente altos. Cada vez que surge um buraco, são gastos US$1.300,00 no

conserto. A manutenção do trecho de 1.058km, cerca de duas camadas na fronteira

EUA-México, deverá custar US$6.500.000.000,00 nos próximos 20 anos. Há também

muros em Nicósia, entre os lados grego e turco de Chipre. Também no Rio de Janeiro

se erguem muros, para separar as favelas do resto da cidade, enquanto na Irlanda do

Norte a luta pela paz construiu barreiras para separar os nacionalistas católicos dos

unionistas protestantes. A União Européia financiou, a partir de 2005, com

€30.000.000,00, os muros que separam os enclaves espanhóis de Ceuta e Melilla de

Marrocos, com 4m de altura de arame farpado, holofotes, sensores de movimento

nos l0km e 8km de barreiras. Atualmente em construção está a muralha de 4.000km

entre a Índia e Bangladesh, com cerca de 2.000km já finalizados. A elite da direita

mundial, além de esquecer dos muros deles, esquecem também de mencionar a

desilusão que o mundo nutre pelo modelo deles. Segundo pesquisa publicada nesta

segunda-feira pela BBC de Londres, que ouviu pessoas de 27 países, incluindo o

Brasil, a desilusão com o capitalismo se estendeu no mundo 20 anos depois da

queda do Muro de Berlim, que simbolizou a decadência do comunismo na Europa
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Oriental. Apenas 11% das pessoas entrevistadas acham que a economia capitalista

funciona corretamente, enquanto que 51% acreditam que suas falhas podem sem

resolvidas com mais regulação e reformas. Os Estados Unidos, com 25%, e o

Paquistão, com 21%, são os únicos dois países onde mais de uma em cada cinco

pessoas acha que o capitalismo funciona em sua forma atual. Os países latino-

americanos, encabeçados pelo México, Chile e Brasil, acreditam que os governos

deveriam repartir melhor suas riquezas. A publicação dessa pesquisa, realizada entre

19 de junho e 13 de outubro, com 29.033 pessoas, coincide com as celebrações do

20º aniversário da queda do Muro de Berlim e com o inicio da recuperação da pior

crise financeira desde os anos 30. “Parece que a queda do Muro de Berlim em 1989

pode não ter sido a vitória arrasadora do capitalismo de livre mercado que se

acreditava então, em particular, depois dos acontecimentos dos últimos 12 meses”,

comentou Doug Miller, presidente da Instituto GlobeScan, que fez a pesquisa. A

maioria dos entrevistados - 15 dos 27 países - desejam que seus governos exerçam

um controle maior sobre suas indústrias nacionais, começando pelos russos - 77% -,

apesar de os brasileiros - 65% - figurarem também entre os primeiros lugares. Além

disso, em 22 países os pesquisados se pronunciaram majoritariamente por uma

divisão mais igualitária de suas riquezas, particularmente na América Latina. Depois

do colapso das instituições financeiras e os gigantescos planos de recuperação

implementados pelos governos, a maioria dos entrevistados em 17 países desejam

também uma maior regulação da economia. Os brasileiros - 87% - são os mais

favoráveis, seguidos dos chilenos - 84% -, franceses - 76% - e espanhóis - 73%.

Conforme proclamava um cartaz colocado pelos jovens palestinos sobre o muro de

Naalin: “Não importa quão alto sejam, todos os muros cairão”.

Sr. Presidente, fiz questão de fazer este pronunciamento para lembrar que aqui

também, em Minas Gerais, muros são construídos a cada dia: muros da elite do

governo de Minas Gerais, que se preocupa com obras suntuosas, como o novo

Centro Administrativo, mas que segrega os servidores públicos do Estado, há 14

anos sem um aumento real de salário; muros da frieza das portarias que demitem,

sem o direito de defesa, sem o contraditório, mais de 500 Agentes Penintenciários -

ou suspendem seus contratos de trabalho; muros das portas fechadas às
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negociações, impedindo que os Agentes Penitenciários, de forma legítima, defendam

seus direitos por meio de uma singela ação como a audiência pública, cuja

realização, assustadoramente, não foi permitida, uma vez que o governo não tem a

devida transparência para o debate. Então, sem dúvida, precisamos também derrubar

os muros que afastam o governo do Estado de seus trabalhadores e do povo de

Minas Gerais. Com muita honra, concedo aparte ao Deputado Carlos Gomes.

O Deputado Carlos Gomes (em aparte)* - Deputado Carlin Moura, muito obrigado

pelo aparte. Minha palavra aqui será bem rápida e vem com o objetivo de prestar toda

solidariedade aos Agentes Penitenciários. Eles são contratados e efetivados e

perderam seus postos de trabalho. Têm famílias e filhos, portanto envidamos toda

nossa solidariedade para que resgatem novamente seus direitos perdidos: melhores

condições de trabalho, efetivação dos servidores contratados, equiparação do salário

com a Polícia Civil, volta do “ticket” alimentação, carga horária estabelecida em lei,

pagamento de prêmio por produtividade e resolução do problema do assédio moral.

Damos apoio total à sua luta, que é justa. Aqui faço coro com o Deputado Carlin

Moura, com o Deputado Weliton Prado - que já se pronunciou -, com a Deputada

Maria Tereza Lara, com o Deputado Adelmo Carneiro Leão, enfim, com todos os que

lutam por melhores condições de trabalho. Essa é uma luta justa dos trabalhadores,

que querem apenas justiça. Muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Será jogo rápido, apenas para ressaltar

mais uma vez. É só para dizer que são centenas de famílias, de mães, de pais, de

crianças que só querem dignidade, que só querem respeito, que se faça justiça aos

Agentes Penitenciários. Está chegando o final do ano, e pergunto ao Governador, ao

Secretário de Segurança se é esse o presente de Natal que o Governador está dando

a seus servidores, aos Agentes Penitenciários que já estão em greve de fome.

O Deputado Carlin Moura* - Agradeço a compreensão do Presidente e pedimos ao

governo do Estado que o presente de Natal seja a imediata revogação das Portarias

nºs 72 e 73, em respeito aos trabalhadores Agentes Penitenciários de Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
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Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Questões de Ordem

O Deputado Célio Moreira - Obrigado, Sr. Presidente. Quando pedi, pela primeira

vez, a palavra pela ordem, V. Exa. questionou o artigo pelo qual eu estava fazendo o

pedido. É o art. 46, IV, o qual gostaria que V. Exa. lesse. Farei a leitura: “Art. 46 - São

direitos do Deputado, uma vez empossado: (...) IV - usar da palavra, pedindo-a

previamente ao Presidente da Assembleia...”. Portanto, foi por esse motivo.

O Sr. Presidente - V. Exa. pediu a palavra pela ordem, então estou respondendo:

“Art. 166 - A questão de ordem será formulada, no prazo de 5 minutos, com clareza e

indicação do preceito que se pretender elucidar”.

O Deputado Célio Moreira - Pedi pelo art. 46. Sr. Presidente, estou vendo que há

alguns Deputados nesta Casa que adoram aplausos. Não quero aplausos aqui hoje.

Quero parabenizar o trabalho da Deputada Maria Tereza Lara, que está junto,

tentando resolver essa situação dos Agentes Penitenciários. Eu não quero aplausos.

O Deputado que gosta de aplausos é esse que está incentivando para haver

aplausos. Eu não quero aplausos, quero é sentar junto à administração e tentar

resolver o problema. Aplauso aqui não vai resolver nada. O que queremos é sentar e

conversar com aqueles que têm o poder de decidir. Quero deixar bem claro que subir

ali na tribuna para falar bonito para os senhores e para as senhoras torna muito fácil

ganhar aplausos. Estamos sensibilizados, sim, queremos resolver o problema. E,

mais uma vez, quero dizer que não quero aplausos, gostaria que vocês não me

aplaudissem. Quero dizer que há um Deputado preocupado com a situação de vocês,

com a situação das suas famílias. Não quero aplausos. Precisamos sentar-nos com

as pessoas que têm competência para resolver a situação. Porque há Deputado que

é igual a aves agourentas, acha que para a luz dele brilhar tem de apagar a luz dos

outros. Isso não vai resolver, não vamos chegar a lugar nenhum. Portanto,

precisamos sentar-nos. Cito o trabalho da Deputada Maria Tereza. Ela tem sido
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realmente uma guerreira, tem ido às Secretarias, ao governo, tentar resolver o

problema de vocês. E vou estar junto, tentando resolver esse problema. Como disse,

não quero aplausos. Queremos realmente que um dia vocês voltem para casa, voltem

para o trabalho, que tenham os seus salários e possam cuidar dos seus filhos e da

sua família com dignidade. Não é chegar aqui na tribuna e ficar incentivando a galeria

a bater palmas para outros Deputados. Queremos realmente que a coisa aconteça. E

aqui, um, dois ou três Deputados não resolverão o problema, mas sim o conjunto.

Vamos nos reunir com os Líderes e tentaremos resolver o problema. Portanto, Sr.

Presidente, verificando que não temos número suficiente... Estou com a palavra. V.

Exa., Deputado Weliton Prado, que gosta de aplausos, por favor, fique sentado. Na

sua vez, V. Exa. falará. Ele intromete-se em toda conversa. Já falou umas quatro,

cinco vezes, mas está querendo mais aplausos. Daqui a pouco, baterei palmas para

ele. Precisamos, Sr. Presidente, tratar as coisas com a seriedade que o caso requer.

Com V. Exa. não há debate. Não se chegará a lugar algum e não adiantará nada. Sr.

Presidente, peço a V. Exa. que encerre, de plano, nossa reunião, porque não temos

número suficiente para discutir e votar as matérias necessárias.

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 12, 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 51ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 9/11/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

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

Reverendo Ludgero Bonilha Moraes - Palavras do Deputado Vanderlei Miranda -

Apresentação musical - Entrega de placa - Palavras da Sra. Josepha Garcia Pereira -
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Apresentação artística - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Doutor Viana - Lafayette de Andrada - Vanderlei Miranda.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h9min, 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 Lafayette de Andrada, 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 Sociedade Auxiliadora

Feminina - SAF - da Igreja Presbiteriana do Brasil pelos 125 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa a Exma. Sra. Josepha Garcia

Pereira, Presidente da Sinodal de Belo Horizonte; o Revmo. Sr. Reverendo Ludgero

Bonilha Moraes, Secretário Executivo do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana

do Brasil - IPB -; as Exmas. Sras. Rosaura Naves de Luces Fortes, Secretária de

Causa da Igreja Presbiteriana da Confederação Nacional de SAFs; e Maria Pedrinha

de Almeida e Silva, Liderança das SAFs em Minas Gerais; e o Exmo. Sr. Deputado

Vanderlei Miranda, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença das Exmas. Sras. Hermínia de

Abreu, Presidente da Federação das Alterosas; Maria Aparecida Martins Silveira,

Presidente Sinodal da SAF Oeste, Igreja Presbiteriana do Brasil - Melo Viana; do

Exmo. Sr. João Marcos Martins Silveira, Presidente da Federação de UCPs Oeste,

também de Melo Viana; das Exmas. Sras. Rita de Cássia dos Reis, Presidente da

SAF, Igreja Presbiteriana de João Monlevade; Ana Rachel de Assis, Presidente da

SAF, Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras; Janilma Emerique Caldeira,

Presidente da Federação Inconfidentes; Mirian Mateus Alves, Presidente da



____________________________________________________________________________
763

Federação Centro-Oeste de Minas; dos Exmos. Srs. Maj. Euler Borja, Presidente do

Hospital Evangélico; Vereador Paulinho de Sião, do Município de Santa Luzia; das

Exmas. Sras. Ana Maria Arantes, Presidente da Confederação Sinodal Vale do Aço;

Aneres M. K. Ribeiro, Presidente da Confederação Sinodal Oeste de Minas; Reny

Rodrigues Costa, Presidente da Confederação Sinodal Pampulha; dos Exmos. Srs.

Reverendo Isaías Osório, Secretário Sinodal do Sínodo Pampulha; Reverendo Pablo

Maciel e Silva, Secretário Presbiterial; Reverendo Wormes, Secretário Sinodal do

Sínodo Belo Horizonte; Alexandre Fortes, do Comitê de Responsabilidade Social da

Ceasa; da Exma. Sra. Heloísa Ruivo, Presidente da Federação Belo Horizonte; do

Exmo. Sr. Reverendo Antônio Sperber, Secretário Sinodal do Sínodo Oeste de Belo

Horizonte; das Exmas. Sras. Rute Sperber, Presidente Sinodal de SAFs do Sinodal

Oeste; Lenir Borges Barcelos, Presidente da Sinodal das SAFs do Rio Doce; do

Exmo. Sr. Reverendo Canistrato Ribeiro da Silva, Secretário Sinodal do Sínodo do

Rio Doce; da Exma. Sra. Maria José da Silva Menezes, Presidente da Federação

Presbitério Médio Rio Doce; e do Exmo. Sr. Reverendo Valdir Ferreira da Cunha,

Diretor do Seminário Presbiteriano RDNE, em Belo Horizonte.

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.

O locutor - Com a palavra, o Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Antes de mais nada, gostaria de convidar o

Reverendo Ludgero Bonilha para fazer oração nos abençoando e oficialmente

abrindo esta reunião no mundo espiritual.

Palavras do Reverendo Ludgero Bonilha Moraes

Bendito Deus, nosso pai celestial, na noite feliz deste dia, quando nos reunimos ao

derredor do Teu santo e precioso nome, nós o fazemos, ó Deus, para a honra e a

glória do Teu filho Jesus Cristo, nosso redentor e salvador. Te bendizemos, ó Deus,

por esta cerimônia, que, em última palavra, eleva o Teu nome, porquanto o trabalho

que tem sido realizado pela Sociedade Auxiliadora Feminina da Igreja Presbiteriana

do Brasil não tem outra motivação senão exaltar-Te como único Deus e reconhecer,
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no Senhor Jesus Cristo, nosso rei e nossa cabeça. Te bendizemos e Te adoramos, ó

Senhor, porque podemos estar nesta Casa, onde pessoas escolhidas por nosso

Estado nos representam e, ó Deus, governam este Estado, que amamos e

respeitamos. Te pedimos, ó Senhor, em favor de todos aqueles que aqui labutam,

para que possam ser, homens e mulheres, instrumentos nas Tuas mãos, realizando,

ó Deus, a Tua vontade. Estenda sobre nós, ó Pai, a Tua benção na noite deste dia, e

que todos possamos sair daqui edificados por meio da Tua presença. Nos instantes

desta cerimônia, oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.

Palavras do Deputado Vanderlei Miranda

Exmo. Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais, representando, neste ato, o Presidente desta Casa,

Deputado Alberto Pinto Coelho; Sra. Josepha Garcia Pereira, Presidente da Sinodal

de Belo Horizonte; Reverendo Ludgero Bonilha Moraes, Secretário Executivo do

Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil - IPB -; Sra. Rosaura Naves de

Luces Fortes, Secretária de Causas da Igreja Presbiteriana da Confederação

Nacional de SAFs; Sra. Maria Pedrinha de Almeida e Silva, liderança das SAFs em

Minas Gerais; senhoras e senhores; meus irmãos e minha irmãs; servidores da Casa;

senhores e senhoras que nos acompanham pela TV Assembleia, em mais de 300

cidades do nosso Estado; para mim, particularmente, é uma honra ocupar esta

tribuna em noite tão especial. Gostaria de dizer que, nesses três anos que aqui

exerço meu mandato, vi muitas cerimônias e muitas homenagens prestadas, mas,

sinceramente, sinto-me muito honrado ao ver hoje esta Casa como nunca vi numa

cerimônia desta natureza, numa homenagem como esta - se não como esta, em

homenagens tão importantes como esta, que esta Casa já prestou. As galerias estão

tomadas por homens e mulheres que vieram de longe, de outras cidades, mostrando

que esses 125 anos das SAFs não são fruto da casualidade. Essa presença maciça

de todas vocês, principalmente daquelas que têm lutado para manter viva essa

chama do evangelho e do evangelismo no Brasil, mostra que esses 125 anos, na

verdade, são resultado dessa presença tão significativa que temos no Plenário desta

Casa nesta noite.

Quero aqui parabenizar também nossa querida amiga, irmã e assessora do meu
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gabinete, Giselda, que, de forma bastante aguerrida, eu poderia dizer, nesse tempo

todo de preparação para a homenagem, ligou para várias de vocês, enviou cartas e

falou da importância da presença de todas nesta noite. Graças a Deus por vocês

estarem aqui. Na verdade, vocês são a razão desta homenagem. “Com efeito,

grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres - Salmos 126:3.” O

salmista se alegra em lembrar quanta coisa boa Deus estava fazendo no meio do seu

povo. É com este mesmo sentimento de alegria que estamos aqui hoje, nesta reunião

especial da Casa, para fazer tão merecida homenagem à Sociedade Auxiliadora

Feminina da Igreja Presbiteriana do Brasil em seus 125 anos de atuação, cumprindo

a missão que Deus nos deixou, sendo verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na

conduta, incansáveis na luta, firmes na fé e vitoriosas por Cristo Jesus.

Sinto-me honrado em ser o autor desse requerimento e prestar essa importante

homenagem em momento tão marcante na história da SAF no Brasil. Sabemos que

125 anos é data muito importante, pois são anos de perseverança, zelo e amor pela

causa. São 125 anos de história. No dia 11/11/1884, em Recife, inicia-se associação

evangélica de senhoras com o objetivo de estudar a Bíblia e ajudar os necessitados.

Teve como Presidente D. Carolina Smith, surgindo, então, a primeira SAF, que ainda

não tinha esse nome. Após essa, muitas outras foram sendo organizadas, e hoje

temos Sociedades Auxiliadoras Femininas em todos os rincões de nosso país.

Na proporção em que as SAFs foram crescendo, foi necessária a divisão em

departamentos e a criação de círculos, formando-se, então, as federações, facilitando

o andamento do trabalho. É bom lembrar que cada divisão ou agrupamento, para

atender às necessidades das mulheres, contava com o espírito de iniciativa das

senhoras das igrejas locais. Lendo o livro dos 120 anos de história, publicado pela

própria SAF, e também a “SAF em Revista”, podemos ver tanta riqueza, tanto

trabalho, tanta dedicação de mulheres do passado e do presente que fizeram e estão

fazendo história no nosso país, trabalhando e servindo incansavelmente na obra do

Mestre.

Dentre tantas marcas, queremos, nesta noite, destacar algumas irmãs que foram

peças fundamentais na propagação e crescimento desta tão amada e respeitada

Sociedade. Quem não se lembra de D. Eulália da Gama, que presidiu a Sociedade
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Feminina da Igreja de Rio Claro, que, pouco depois, passou a chamar-se Sociedade

Boa Esperança? A segunda SAF no Brasil foi fundada em 8/1/1885. Em 1908,

quando D. Eulália veio a falecer, passou a ter o seu nome: Sociedade Auxiliadora de

Senhoras Eulália da Gama. D. Blanche Gomes Lício foi eleita a primeira Secretária-

Geral do Trabalho Feminino. Dona Blanche nasceu numa fazenda, no Oeste de

Minas Gerais, Município de São João Nepomuceno, onde viveu até os três anos de

idade. Aos domingos e feriados, após a Escola Dominical, a família fazia o trabalho

de evangelização na fazenda. Dona Blanche lecionou em Lavras, Varginha, Caxambu

e Itajubá. Por tudo que fez, é considerada patrimônio admirável da Igreja

Presbiteriana do Brasil. D. Genoveva Marchant chegou a Lavras em 1907 e passou a

ser Diretora da Escola de Meninas, hoje Colégio Carlota Kemper. Foi Secretária

Executiva da SAF e trabalhou arduamente no preparo e na elaboração do Manual do

Trabalho Feminino, editado em 1937. D. Cecília Rodrigues Siqueira, em Pernambuco,

converteu-se aos 11 anos de idade e enfrentou perseguição da igreja. Em 1929,

mudou-se com seu marido, Reverendo Cícero Siqueira, para Alto Jequitibá, onde, em

1939, tornou-se Secretária-Geral do Trabalho Feminino. Mulher de uma eloquência

espontânea e simples ao mesmo tempo, inflamada pela fé, de um espírito dinâmico e

de rara inteligência. Recebeu desta Casa, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o

Título de Cidadã Honorária de Minas Gerais e, na histórica cidade de Ouro Preto,

recebeu a Medalha da Inconfidência pelos seus 60 anos de magistério. Em sua

homenagem, foi criado o Dia da Mulher Presbiteriana, no segundo domingo de

fevereiro, o mais próximo de seu aniversário.

O primeiro congresso nacional ocorreu em 1941, e o segundo, em 1954. Ambos

aconteceram no Rio de Janeiro. O segundo foi quando D. Nady Werner - Maria

Auxiliadora Bittencourt Werner -, assumiu a Secretaria Executiva. Foi também

Secretária-Geral, substituindo D. Cecília Siqueira. D. Nady Werner era mineira. Sua

cidade natal é Caratinga, minha quase conterrânea, filha de tradicional família

católica, moça de finas prendas, professora de trabalhos manuais e de música.

Tocava violino, órgão, harmônio e piano. Começou a ler a Bíblia às escondidas e se

converteu a Cristo no dia 5/9/1931, na Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá. Mulher

que dedicou sua vida de serviço ao Senhor, como líder de SAF, federando no
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Presbitério Leste de Minas, chegando a ocupar o cargo de Secretária-Geral do

trabalho feminino. Foi fundadora da “SAF em Revista”, que hoje conta com uma

tiragem de 40 mil exemplares por trimestre.

Minas Gerais, Belo Horizonte, foi a sede do 10º Congresso Nacional, em 1986, no

Mineirinho. Ali, reuniram-se 112 federações e 27 congregações, sendo eleita

Presidente D. Eunice Souza da Silva, hoje Secretária-Geral do Trabalho Feminino.

E não podemos deixar de nos lembrar de algumas mulheres operosas em Belo

Horizonte, que continuam incansáveis na luta, mas já ocuparam cargos de relevância

no trabalho feminino: D. Edith Pitta Costa, da 1ª Igreja Presbiteriana de BH, ex-

Secretária de Espiritualidade da Confederação Nacional; D. Helenita Borja, da 8ª

Igreja Presbiteriana, ex-Secretária de Cultura; D. Josepha Garcia, da 1ª Igreja

Presbiteriana, ex-Secretária de Ação Social; e outras Presidentes de Confederações

Sinodais, como D. Maria Lúcia Pereira, Igreja Presbiteriana Nova Vista; D. Elaine

Vieira Alves, da Igreja Presbiteriana Floresta; D. Cenyr Lourenço Cunha, Igreja

Presbiteriana Boa Vista; e D. Maria Pedrinha de Almeida e Silva, pedagoga e

administradora de escola, que tem uma linda trajetória na SAF. Ao todo são 60 anos

de SAF e 50 anos de liderança ininterrupta na SAF, na Federação e Confederação

Sinodal. Atualmente é Vice-Presidente da Sinodal Pampulha BH e está conosco hoje

aqui para receber a placa com D. Josepha Garcia.

Senhoras e senhores, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, desde a sua

fundação a SAF vem desenvolvendo projetos visando à evangelização, crescimento

das mulheres e atendimento aos necessitados em diversas situações e hoje existem

vários projetos que estão sendo desenvolvidos pela Confederação Nacional com

resultados muito satisfatórios.

Neste ano de sesquicentenário da Igreja Presbiteriana do Brasil, a Sociedade

Auxiliadora Feminina - SAF - está presente, sendo “Mulheres que surpreendem”

trabalhando e servindo à Igreja e ao Senhor da Igreja.

Peço permissão ao Presidente para quebrar o protocolo enquanto o coral se

prepara. Cometi aqui uma injustiça: não apresentei minha esposa, que deixou de

fazer uma viagem que tanto queria para estar aqui. Vou pedir que fique de pé, Fátima

Miranda, minha esposa. Muito obrigado.
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Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral da 1ª Igreja Presbiteriana de

Belo Horizonte que, sob a regência da Sra. Ana Elvira de Sousa Gomes, interpretará

as músicas “Hosana”, de Carl Tuttle, e “Teu santo nome eu louvarei”, de Don

Wyrtzen, Phil e Lynne Brower.

- Procede-se à apresentação musical.

Entrega de Placa

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

da Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega às Sras.

Josepha Garcia Pereira, Presidente da Sinodal de Belo Horizonte, e Maria Pedrinha

de Almeida e Silva, Liderança da SAF em Minas Gerais, de placa alusiva a esta

homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: “Em 1884 surgia

no País uma associação de mulheres com grande espírito de iniciativa que, em nome

de um nobre ideal, se dedicava a servir à comunidade nos âmbitos social, cultural,

beneficente e espiritual. A abnegação, a seriedade e a perseverança das

participantes da Sociedade Auxiliadora Feminina - SAF - da Igreja Presbiteriana do

Brasil são fonte de inspiração para todos os que almejam uma sociedade mais justa e

harmônica. A homenagem e o reconhecimento da Assembleia Legislativa de Minas

Gerais a essa atuante entidade por seus 125 anos de fundação”.

O Sr. Presidente - A Presidência, com muita alegria, convida também meu amigo,

Deputado Vanderlei Miranda, que, brilhantemente, num momento de inspiração, foi o

autor do requerimento que suscitou esta justa homenagem à caminhada histórica de

125 da SAF da Igreja Presbiteriana.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras da Sra. Josepha Garcia Pereira

Exmo. 1º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

Deputado Doutor Viana, neste ato representando S. Exa., o Presidente da Casa,

Deputado Alberto Pinto Coelho; Exmo. Deputado e Pastor Vanderlei Miranda, autor

do requerimento que deu origem a esta homenagem; Reverendo Ludgero Bonilha

Moraes, Secretário Executivo do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil

- IPB -; Rosaura Naves de Luces Fortes, Secretária de Causas da Igreja Presbiteriana
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da Confederação Nacional de SAFs; e Maria Pedrinha de Almeida e Silva, liderança

da SAF em Minas Gerais. “Sociedade Auxiliadora Feminina”, três palavrinhas de

grande significado. Somente fazendo parte dela, podemos usufruir sua influência e

seu real valor. A SAF tem sido o meio usado por Deus para nosso crescimento

espiritual, intelectual e social. Que prazer trazer à memória o que nos dá gozo e

gratidão ao nosso amado Deus. A SAF é, para mim, fonte de convívio entre irmãs,

dedicação de cada uma e aprendizado importante em todos os momentos. Constitui

oportunidade enriquecedora de trabalhar na Igreja, crescer espiritualmente e exercitar

a vida cristã. Quando se trabalha com amor, alegria e coração doador, a fé é

fortalecida dia a dia. É grande a responsabilidade de cada auxiliadora;

administrarmos nossos bens, dons e vida.

Para assumirmos essa responsabilidade, temos de amá-la. Por que amamos a

nossa Igreja? Porque é a Igreja e o corpo de Cristo. A nossa responsabilidade é

cristocêntrica. Cristo é o centro de tudo. É um privilégio podermos cooperar no

trabalho que não é nosso, mas do Senhor. Esse trabalho muito nos ajudou na

concretização de nossos objetivos, na amizade, no calor humano e no verdadeiro

amor cristão que reina no convívio com as auxiliadoras. A mulher foi colocada no

mundo para ser uma bênção. A influência que a mulher pode exercer é ilimitada

quando sua vida está colocada nas mãos de Deus. Por favor divino ela foi criada para

ser companheira auxiliadora.

A causa do Mestre exige dedicação de todos nós e a SAF é o seu, o nosso lugar.

Há uma tarefa especial para cada mulher no plano de Deus. Tome posse da sua. As

palavras e os gestos nunca se perdem. Como servas do Senhor, devemos semear

amor, bondade e ternura, para que floresçam e deem frutos. O Salmista pergunta:

“Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte?

O que vive com integridade, pratica a justiça e, de coração, fala a verdade, e o que

não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo” (Salmo 15: 1 a 3).

Considero a SAF um veículo de bênçãos inesgotáveis para a mulher que milita na

Igreja Presbiteriana, seja em nível local, regional ou nacional. É uma valorosa

sociedade que faz parte da Igreja. É um exército de mulheres que marcha com

destemor e mantém as sócias unidas num só propósito: o trabalho do Reino de Deus.
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Trabalho feminino da Igreja Presbiteriana do Brasil: quem dele não participa perde

incontáveis bênçãos. Queridas auxiliadoras, nossa carreira cristã deve ser sempre um

constante renovar de experiências com o Senhor.

Por isso não pode haver rotina em nosso trabalho nem o desânimo, arma maior do

inimigo; nada deve assolar nossos anseios de participar do crescimento do reino.

Deus espera que nós, suas filhas, tenhamos fé, creiamos na sua providência e que

nossos lábios profiram palavras que o edifiquem. Removendo, um a um, os

obstáculos que nos impedem de ser mais santificadas, mais edificadas, é que

podemos obedecer a ordenança do Mestre: “Ide e pregai”.

O desafio do século XXI está à nossa frente. Há 125 anos, nossas irmãs enfrentam

desafios e, por meio da fé e confiança em Deus, venceram muitos obstáculos. Vale a

pena pertencer a essa sociedade centenária, que tem sido preservada por Deus para

a sua honra e glória. Agradecemos a Deus por fazer parte da SAF e ao Deputado

Vanderlei Miranda pela homenagem oferecida às sócias que fazem parte dessa

sociedade. Em meu nome e no de todas as irmãs, o nosso carinho e agradecimento.

Que o Senhor o recompense com muitas bênçãos. Obrigada.

Apresentação Artística

O locutor - Convidamos os presentes para ouvir a Profa. Rachel de Souza Pedroso,

que homenageando a SAF pelos seus 125 anos, declamará a poesia “Mulheres que

surpreendem”.

A Sra. Rachel de Souza Pedroso - Sociedade Auxiliadora Feminina, aniversário da

SAF, 125 anos, “Mulheres que surpreendem”. Autora: Rachel de Souza Pedroso.

“A Igreja Presbiteriana / está a comemorar / 125 anos de SAF / procurando a Deus

agradar. / Ao Deus eterno toda gratidão / pelos anos de vida da sociedade / que

vivamos sempre com Cristo / em cada comunidade. / A nossa oração é ao Pai / De

louvor e adoração / Estamos aqui submissas / Louvando-O / com gratidão / as sócias

participam / da plenária / da reunião / executam suas tarefas / fazendo-as de coração.

/ Cada relatora coordena / as reuniões departamentais / As atividades são discutidas /

em nossos encontros mensais./ Tem Presidentes de SAFs e Federações / tem

secretárias / relatoras / tem sócias dedicadas / do caráter de Cristo / refletoras./

Mulheres que surpreendem / instrumentos de Deus / com amor anunciando o
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evangelho / dedicando os anos seus. / Muitas senhoras já passaram / nesta

sociedade / em sua história / A todas agradecemos / e as guardamos na memória. /

Entre as mulheres da SAF / na história / registrando / Maria Pedrinha de Almeida / 50

anos na SAF / liderando. / Maria Hilária também é outra sócia / 60 anos de SAF ela

tem / dedicando / orando / participando / agradando a Deus também. / Agradecemos

ao nosso Deus / por Josepha / a nossa Presidente / dedicando a Deus sua vida /

alegre / e sempre contente. / Somos auxiliadoras / incansáveis na luta / firmes /

vitoriosas / irrepreensíveis na conduta. / Os subtemas estudados / vivendo a

evangelização / apresentando suas famílias / com ação e disposição. / As mulheres

da SAF estão / demonstrando consciência social / e sempre promovendo / o bem-

estar interpessoal. / Com amor e oração / o trabalho do mestre fazer / sempre com

dedicação / exaltar a Deus e obedecer. / A Deus toda gratidão / pelas SAFs

existentes / Que vivamos sempre firmes / exaltando a Deus / contentes. / Ao

Deputado Vanderlei Miranda / a homenagem agradecemos / que Deus o abençoe

sempre / em tudo / é o que queremos.”

Palavras do Sr. Presidente

Inicialmente, cumprimento a Sra. Josepha Garcia Pereira, Presidente da Sinodal de

Belo Horizonte, que me tirou aqui uma curiosidade. Várias SAFs formam uma

federação, e várias federações formam uma Sinodal. Temos 65 Sinodais no Brasil.

Essa é uma bela história também. Parabéns! Cumprimento todos os coordenados

pela senhora, nessa missão que Deus lhes deu, e o Reverendo Ludgero Bonilha

Moraes, Secretário Executivo do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil.

Nobre Reverendo, sua presença é alegria que engrandece muito nossa reunião. Com

muita alegria, cumprimento as Sras. Rosaura Naves de Luces Fortes, Secretária de

Causas da Igreja Presbiteriana do Brasil da Confederação Nacional de SAFs; Maria

Pedrinha de Almeida e Silva, liderança da SAF em Minas Gerais; e Fátima Miranda,

esposa do Deputado Vanderlei Miranda. Gostaria de dizer que estão presentes aqui

sua filha Danielle Miranda Fortes e seu esposo Alexandre Fortes, constituindo a

família. Nesta citação do nome da sua família, cumprimento a família aqui presente,

pois o sentido da família é muito importante em tudo na vida. Em nome de todas

essas mulheres maravilhosas aqui citadas, cumprimento todas as mulheres presentes
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na reunião de hoje e, é claro, com carinho muito especial o Deputado Vanderlei

Miranda, companheiro e amigo, que, além de parlamentar, tem outra missão, a de ser

pastor. Deputado não é missão. Sabemos que todo poder vem de Deus. Sendo assim

queremos cumprimentá-lo, mais uma vez, por esta homenagem justa que V. Exa.

propicia a esse grupo de mulheres extraordinárias, que prestam serviço de forma

voluntária, desprendida e desinteressada àquelas pessoas que mais precisam ainda;

além disso, o Vereador Paulinho de Sião, de Santa Luzia, aqui presente. Muitas

autoridades foram citadas. Como pediatra, vou-me permitir dizer que o maior

fotógrafo aqui, hoje, de revelação, é aquele jovem que está ali de camisa azul. Na

verdade, ele fotografou mais. Como são 125 anos, pastora, fotografou 125 vezes.

Como pediatra, quero citar minhas crianças aqui presentes. Deputado Vanderlei

Miranda, V. Exa. disse que bateu recorde de público numa reunião especial. Isso é

verdade. Durante esses últimos anos, presidi 60% das reuniões por aí. Realmente é o

maior público. V. Exa. está de parabéns. É justa a homenagem. Agora bateu também

no número de crianças. Toda vez que venho a uma reunião, observo a presença

desta meninada. Sabemos que, para entrar no céu, temos de ser iguais às crianças

na sua inocência e na maneira de desejar só o bem. Então estão aqui presentes as

seguintes crianças, cujos nomes não foram lidos pelo nosso apresentador e a quem

queremos cumprimentar: Geovana Druziane Santos Navarro, Matheus Felipe Silva

Gomes, Gabriel Lacerda Amaral, Arthur Felipe Lacerda Lara, João Marcos Martins

Silveira, Samuel Heringer Gomes, Samara Heringer Gomes, Gustavo dos Santos

Navarro, Ana Caroline Truziane dos Santos Navarro e Victória Cristina de Oliveira.

Esses foram os nomes que me foram relacionados. Se houver outras, estendendo

meus cumprimentos. Há muitas crianças lá em cima cujos nomes não conseguimos

pegar. Cumprimentamos o Reverendo Vagner Alves Pereira, Secretário Sinodal das

SAFs, do Sínodo Oeste de Belo Horizonte. Agradecemos a presença de todos os

pastores, os oficiais da IPB e os líderes da Federação de SAFs. Graças a Deus,

estamos com a casa cheia. Que bom! Minhas senhoras e meus senhores,

funcionários da Casa, telespectadores da TV Assembleia, irmãos em Cristo, as

histórias do Brasil e do presbiterianismo têm, desde o início, caminhado de mãos

dadas. No século XVI, no começo da colonização do País, Calvino lançava as bases
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da Igreja Presbiteriana, que, aos poucos, ganharia o mundo com o seu movimento de

retorno às escrituras. Assim, calvinistas logo vieram para o Brasil no intuito de criar a

França Antártida, o que resultaria indiretamente na fundação da cidade do Rio de

Janeiro. Seus seguidores se espalharam efetivamente por nosso território a partir do

século XIX, quando a Constituição da República permitiu a liberdade de culto. Vieram

muitos antes, mas foram perseguidos. Não havia essa liberdade de culto religioso no

País, e eles tiveram que ir embora. Mas, quando permitido, voltaram para o nosso

país. Aí começou verdadeiramente a história do presbiterianismo no Brasil. Antes

disso, desde 1859 os presbiterianos estavam oficialmente entre nós, disseminando

valores éticos e desempenhando um importante papel social - o exemplo está aqui,

pois esta homenagem é mais por causa desse papel -, sobretudo no campo da

educação, do nível infantil ao superior, com um reconhecido grau de excelência. São

125 anos de atuação da Sociedade Auxiliadora Feminina. Aqui abro um parêntese

para, pegando as três letrinhas que ela citou, lembrar três palavras: sociedade

significa agrupamento, associação, cooperativa ou cooperativismo. Esse é o

sentimento que nos é passado. Um grupo de mulheres se juntam formando essa

Sociedade Auxiliadora. Para que nome melhor do que esse? Estão lá disponíveis,

dispostas voluntariamente para servir e auxiliar. Que bonito! E feminina é a mulher.

Se colocamos a mulher conosco, certamente ficamos bem mais fortes, Pastor. Aí de

nós sem elas! Há a demonstração da presença ativa das mulheres não só na difusão

dos estudos bíblicos, que são um conforto espiritual, mas também no importante

trabalho de amparo à população necessitada. Desde então, a sociedade brasileira em

geral vem sendo beneficiada pela junção abençoada de oração e trabalho, a grande

característica da Sociedade Auxiliadora. Falar em trabalho é uma redundância, e a

palavra “oração” é orar mais ação. Não podemos só orar, porque as coisas não caem

do céu; é preciso fazermos a nossa parte. E a parte se faz na oração e no trabalho

que vocês realizam com tanta benevolência.

Exemplos de mulheres bíblicas não faltam para inspirar as intrépidas presbiterianas

em sua cruzada por um mundo melhor, amparadas por uma visão de amor e de luta,

ancoradas nas palavras sagradas. Assim, Débora, única Juíza de Israel, traz-lhes a

lição da coragem, independentemente de gênero e de força física, vinda da
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disposição firme de servir a Deus. Débora sempre nos lembrará de que quem julga

nossas causas é somente Deus. Muitas outras mulheres estão presentes na Bíblia,

cada uma delas representando uma virtude. Temos assim a liderança exercida por

Mírian, a sabedoria de Abigail, o altruísmo de Ester ou a amizade e a fidelidade

praticadas por Maria, Marta e Madalena. Cada participante da Sociedade Auxiliadora

Feminina vem, na verdade, além de reproduzir as virtudes mencionadas, reviver o

trabalho de doação praticado por Dorcas, que agasalhou os pobres e os

necessitados, e a capacidade de ensinar de Lóide, que tornou Timóteo sábio, ao

abrir-lhe o coração para a letra e o espírito das sagradas escrituras. E, de novo

imitando a atitude de Débora, cada uma delas é guardiã do futuro de nossas

comunidades, intercedendo como mãe por seus filhos, num mundo cada vez mais

difícil, exposto à violência, às drogas, à dissolução dos valores éticos que garantem

um ambiente pacífico, sereno e mais próximo da felicidade e da compreensão.

Parabéns, Deputado Vanderlei Miranda, por essa homenagem aos 125 anos de

existência dessa sociedade. A Assembleia mineira tem, portanto, cumprindo com

justiça essa homenagem, a grande alegria de nesta noite homenagear estas criaturas

notáveis e anônimas, que, com muita simplicidade, mas também com sentimento de

grande união, vêm participando da construção social de uma cidadania consciente e

plena de respeito, a partir de sua devoção a Deus e de seu amor aos semelhantes.

Parabéns à Sociedade Auxiliadora Feminina, pelos seus 125 anos. Que Deus

continue a derramar sempre muitas e muitas graças sobre vocês! 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 ordinária de amanhã, dia 10, às 14 horas, com a

seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia

10/11/2009.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 19.248, EM

3/11/2009
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Às 17h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Doutor Ronaldo e Sebastião Costa (substituindo a Deputada Rosângela Reis,

por indicação da Liderança do BPS), 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 qual se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a

designar o relator. Em seguida, a Presidência determina a distribuição das cédulas de

votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Sebastião Costa para atuar

como escrutinador. Apurados os votos, é eleito Presidente o Deputado Dalmo Ribeiro

Silva e Vice-Presidente o Deputado Carlin Moura, com três votos cada um. Na

oportunidade, o Presidente designa relator da matéria o Deputado Doutor Ronaldo.

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

parlamentares, informa que a próxima reunião será convocada através de edital,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Carlin Moura - Doutor Ronaldo - Lafayette de

Andrada.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

5/11/2009

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Domingos Sávio, Lafayette de Andrada, Neider Moreira e Padre João,

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado 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. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,

em 1º turno, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei nº

3.864/2009 (Deputado Délio Malheiros) e emenda apresentada em Plenário ao

Projeto de Lei nº 3.439/2009 (Deputado Domingos Sávio). Passa-se à 1ª Fase da 2ª
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Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão dos pareceres

sobre o Projeto de Lei nº 3.439/2009 (relator: Deputado Domingos Sávio), que conclui

pela aprovação da Emenda nº 1, apresentada em Plenário, e da Emenda nº 2, que

apresenta, e o Projeto de Lei nº 3.864/2009 (relator: Délio Malheiros), que conclui

pela aprovação da matéria, ambos no 1º turno, o Deputado Padre João faz solicitação

de vista dos pareceres, a qual é deferida pelo Presidente. 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 4.816, com a Emenda nº 1, 4.873, 4.890 e

4.907/2009. 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 Délio Malheiros, em que pleiteia seja enviado

ofício ao Presidente da empresa Furnas Centrais Elétricas solicitando o

encaminhamento a esta Casa de relatório contendo o cronograma de implementação

das contrapartidas ao Município de Além Paraíba e aos outros Municípios afetados

com a implantação da Usina de Simplício, bem como um cronograma detalhado do

andamento da obra. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Padre João - Neider Moreira - Ivair Nogueira -

Domingos Sávio - Lafayette de Andrada.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.411/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar denominação à Rodovia MG-432, que liga a BR-040 ao Município de

Esmeraldas.
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A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/6/2009 e, a seguir,

distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas. Vem agora a este órgão colegiado, a fim de ser examinada

preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188, do Regimento

Interno.

Em 8/7/2009, esta Comissão solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –, a

fim de obter informações sobre o referido trecho rodoviário; e ao autor, para a

comprovação do falecimento do homenageado.

De posse das respostas, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.411/2009 tem por escopo dar a denominação de Prefeito

Eliacim de Avelar à Rodovia MG-432, que liga a BR-040 ao Município de Esmeraldas.

Em seu art. 2º, o projeto determina que o Departamento de Estradas de Rodagem

do Estado de Minas Gerais – DER-MG – providencie a colocação no local de placas

indicativas com o nome da rodovia.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão listadas 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, a regra básica está consagrada no § 1º do art. 25 da Lei Maior, que

lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo da União

nem do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos não

constitui assunto de competência privativa da União nem do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado. Com efeito, foi editada a Lei n°

13.408, de 1999, que dispõe sobre a matéria, estabelecendo a exigência de que o

homenageado seja falecido e que se tenha destacado por serviços prestados à

coletividade. Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa
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reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do

projeto em tela por membro deste Parlamento.

O Diretor-Geral do DER-MG, em resposta à diligência solicitada, manifestou-se

favoravelmente à pretensão do projeto de lei em análise, pois o referido trecho não

possui denominação oficial.

Embora não haja óbice à tramitação desta proposição, apresentamos a Emenda nº

1, redigida ao final deste parecer, para suprimir o art. 2º, pois a sinalização das

rodovias estaduais é atividade intrínseca às competências do DER-MG, o que

dispensa dispositivo normativo a respeito.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 3.411/2009 com a Em enda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 2º.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ruy Muniz - Almir Paraca.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.412/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar denominação à Rodovia LMG-808, que liga o Bairro de Nova Contagem,

no Município de Contagem, ao Distrito de Caracóis, no Município de Esmeraldas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/6/2009 e, a seguir,

distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas.

Vem agora a este órgão colegiado, a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102,

III, “a”, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Em 8/7/2009, esta Comissão solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –, a
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fim de obter informações sobre o referido trecho rodoviário; e ao autor, para a

comprovação do falecimento do homenageado.

De posse das respostas, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.412/2009 tem por escopo dar a denominação de Prefeito

Evaristo Belém à Rodovia LMG-808, que liga o Bairro de Nova Contagem, no

Município de Contagem, ao Distrito de Caracóis, no Município de Esmeraldas.

Em seu art. 2º, o projeto determina que o Departamento de Estradas de Rodagem

do Estado de Minas Gerais – DER-MG – providencie a colocação no local de placas

indicativas com o nome da rodovia.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão listadas 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, a regra básica está consagrada no § 1º do art. 25 da Lei Maior, que

lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo da União

nem do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos não

constitui assunto de competência privativa da União nem do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado. Com efeito, foi editada a Lei n°

13.408, de 1999, que dispõe sobre a matéria, estabelecendo a exigência de que o

homenageado seja falecido e se tenha destacado por serviços prestados à

coletividade. Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do

projeto em tela por membro deste Parlamento.

O Diretor-Geral do DER-MG, em resposta à diligência solicitada, manifestou-se

favoravelmente à pretensão do projeto de lei em análise, pois o referido trecho não

possui denominação oficial.

Embora não haja óbice à tramitação desta proposição, apresentamos a Emenda nº
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1, redigida ao final deste parecer, para suprimir o art. 2º, pois a sinalização das

rodovias estaduais é atividade intrínseca às competências do DER-MG, o que

dispensa dispositivo normativo a respeito.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 3.412/2009 com a Em enda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 2º.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Almir Paraca - Fábio

Avelar.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.820/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de

Babilônia, com sede no Município de Delfinópolis.

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 3.820/2009 pretende declarar de utilidade pública o Conselho de

Desenvolvimento Comunitário de Babilônia, com sede no Município de Delfinópolis,

que possui como finalidade desenvolver atividades culturais, educacionais,

assistenciais e de promoção humana, trabalhando para valorizar o indivíduo e a

comunidade. Dessa maneira, pratica a filantropia, assistindo os habitantes mais

carentes; colabora com as autoridades no cumprimento das leis, combatendo a

delinquência, o tráfico de drogas e a prostituição; presta assistência médica aos mais

necessitados; representa os seus associados junto a órgãos públicos e privados, no

atendimento de suas reivindicações.
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Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.820/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.824/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro do Serra, 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 3.824/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Bairro do Serra, com sede no Município de Ouro Fino, que possui

como finalidade desenvolver ações objetivando a melhoria da qualidade de vida da

população local. Dessa forma, pratica atividades sociais, culturais, esportivas; presta

assistência aos moradores carentes; protege a família, a maternidade, a infância, a

adolescência e a velhice; busca a integração dos seus assistidos no mercado de

trabalho por meio de realização de cursos profissionalizantes; promove a habilitação

de pessoas portadoras de deficiência e a sua integração na vida comunitária; orienta

sobre a preservação do meio ambiente.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.824/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.
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Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.827/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Obra Unida Lar Vicentino Padre Lauro, com sede no

Município de Nova Serrana.

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 3.827/2009 pretende declarar de utilidade pública a Obra Unida

Lar Vicentino Padre Lauro, com sede no Município de Nova Serrana, entidade sem

fins econômicos, beneficente e de assistência social, vinculada à Sociedade de São

Vicente de Paulo.

A entidade tem por finalidade a prática da caridade cristã no campo da assistência

social e da promoção humana. Para tanto, mantém estabelecimento destinado a

abrigar pessoas idosas, em condições de saúde física e mental, proporcionando-lhes

assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, com liberdade e dignidade.

Com efeito, envelhecer em um país com tantos problemas sociais, econômicos e

estruturais constitui um grande desafio para as pessoas, para a sociedade e para o

governo, tendo em vista a necessidade de se oferecerem condições qualificadas para

o prolongamento da vida. Nesse contexto, quaisquer tentativas de resgatar a

dignidade e o respeito aos idosos devem ser valorizadas.

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

Justiça, tem como objetivo adequar o nome da entidade ao consubstanciado ao art.

1º de seu estatuto.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.827/2009, em turno
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único, com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.832/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

utilidade pública a Associação Nascer - Núcleo de Assistência Social, Cultural e

Esporte Recreativo, com sede no Município de Betim.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.832/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Nascer - Núcleo de Assistência Social, Cultural e Esporte Recreativo, com sede no

Município de Betim, que possui como finalidade realizar obras e ações visando à

melhoria da qualidade de vida da população local, especialmente a mais carente.

Com esse propósito, desenvolve atividades nas áreas da educação, da cultura, do

esporte e lazer; presta assistência médica aos mais necessitados; oferece proteção à

família, à infância, à juventude e à velhice; mantém creches, casas-lares, asilos e

comunidades terapêuticas para tratamento de dependentes químicos; estabelece

permanente diálogo com a área pública e a iniciativa privada com o objetivo de firmar

parcerias e convênios que possam 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 3.832/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.842/2009
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública o Conselho Central Nossa Senhora do Pilar da Sociedade de São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Nova Lima.

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 3.842/2009 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Central Nossa Senhora do Pilar da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no

Município de Nova Lima, que possui como finalidade desenvolver atividades culturais,

assistenciais e de promoção humana, trabalhando para valorizar o indivíduo e a

comunidade. Dessa maneira, pratica a filantropia, assistindo os habitantes mais

carentes da região através dos seus conselhos particulares, conferências vicentinas,

obras unidas e especiais.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.842/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.844/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Deiró Marra, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Reverendo Saulo de Castro

Ferreira, com sede no Município de Patrocínio.

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 3.844/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente Reverendo Saulo de Castro Ferreira, com sede no Município de

Patrocínio, entidade sem fins econômicos e de caráter beneficente.

São objetivos da instituição a promoção de ações concretas de apoio ao ser

humano em seus contextos familiar e comunitário, priorizando o atendimento a

crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade social.

Tais objetivos encontram-se inseridos no contexto de integração das pessoas

hipossuficientes na vida social, decorrendo diretamente do princípio da dignidade da

pessoa humana, considerado um dos fundamentos da República Federativa, nos

termos do art. 1o, III, da Constituição da República.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.844/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.847/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Martinho Campos,

com sede no Município de Três Pontas.

Examinada preliminarmente a matéria 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 3.847/2009 pretende declarar de utilidade pública o Conselho de
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Desenvolvimento Comunitário de Martinho Campos, com sede no Município de Três

Pontas, que possui como finalidade a assistência à criança, priorizando a primeira

infância.

Para lograr tal meta, elabora e promove estratégias e ações comprometidas com o

atendimento às necessidades de seus assistidos, especialmente nas áreas da saúde

e da educação; 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; realiza pesquisas, publicações, conferências e seminários, objetivando a

divulgação de resultados obtidos nos seus projetos, a troca de informação e a

construção de conhecimentos sobre a infância.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º

de seu estatuto.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.847/2009,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 56/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Assembleia Legislativa

por meio da Mensagem nº 430/2009, o projeto de lei complementar em epígrafe “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”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 29/10/2009, foi a proposição distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do

Regimento Interno, examinar os aspectos de juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do projeto.

Fundamentação

A proposição em análise pretende dar nova redação ao art. 8º da Lei Complementar

nº 64, de 25/3/2002, que institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social

dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Visa

fundamentalmente a precisar as situações de aposentadoria por invalidez

permanente. Além disso, revoga o § 4º do art. 28 e o art. 33 da mesma lei.

No que toca à nova redação para o art. 8º da Lei Complementar nº 64, de 2002,

observa-se que os incisos I, II e III do “caput” não alteram o conteúdo dos mesmos

incisos da norma vigente, que tratam das situações de aposentadoria voluntária,

compulsória e por invalidez de servidores públicos. A proposta de redação para o

inciso III pretende, porém, desdobrá-lo em alíneas, para distinguir claramente as

situações de aposentadoria por invalidez com proventos integrais e proporcionais.

Complementando esse intento, a redação sugerida para o § 1º do artigo acrescenta

as definições de acidente em serviço e moléstia ou doença profissional, reproduzindo

conceitos constantes no art. 108 da Lei nº 869, de 5/7/52, que dispõe sobre o estatuto

dos funcionários públicos civis do Estado de Minas Gerais. Além disso, altera a

relação de doenças graves, contagiosas ou incuráveis constante no § 2º do art. 8º da

lei em vigor. O novo § 2º, por sua vez, definiria o procedimento para comprovação da

ocorrência de acidente em serviço, igualmente reproduzindo norma do art. 108 da Lei

nº 869, de 1952.

Finalmente, a vedação à contagem de tempo de contribuição fictício, atualmente

constante no § 1º do art. 8º da lei sob comento, passaria a figurar no seu § 3º.

Cumpre ressaltar, inicialmente, que, por imperativo de segurança jurídica, os

princípios da técnica legislativa desaconselham a promoção de alterações

desnecessárias em leis em vigor. Opinamos, então, pela supressão dos incisos I e II

do “caput” e do § 3º do art. 8º da Lei Complementar nº 64, de 2002, na redação
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proposta pelo art. 1º do projeto em exame, uma vez que os mesmos dispositivos já se

encontram nos incisos I e II do “caput” e no § 1º do art. 8º dessa lei.

Ademais, a Lei Complementar nº 78, de 9/7/2004, que dispõe sobre a elaboração, a

alteração e a consolidação das leis do Estado, veda, em seu art. 18, o

aproveitamento de número de dispositivo vetado. Diante disso, não se pode introduzir

nova disposição no § 3º do art. 8º da Lei Complementar nº 64, de 2002.

No que toca à constitucionalidade da proposição, importa destacar que previdência

social é matéria de competência legislativa concorrente, conforme dispõe o inciso XII

do art. 24 da Constituição da República. Significa isso, conforme os §§ 1º a 4º do

mesmo artigo, que à União compete editar as normas gerais da matéria, cabendo aos

Estados 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.

Além disso, deve-se ter em vista que a própria Constituição da República,

particularmente em seu art. 40, estabelece uma série de normas gerais referentes

aos regimes próprios de previdência de servidores públicos, de observância

obrigatória pelos Estados. Entre essas normas, o § 12 do art. 40 estabelece que

“Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos

titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados

para o regime geral de previdência social.”

Isso posto, observamos que o conceito de acidente em serviço do inciso I do § 1º

do art. 8º da Lei Complementar nº 64, de 2002, na redação da proposição examinada,

embora expresso em termos mais abertos, pode parecer mais restrito que a definição

de acidente do trabalho dos arts. 19 e 21 da Lei Federal nº 8.213, de 24/7/91, que

dispõe sobre os planos de benefícios do regime geral de previdência social. Não

obstante, a aplicação das disposições da Lei Federal nº 8.213, de 1991, ao regime de

previdência dos servidores do Estado independe de expressa reprodução na lei que

disciplina este, uma vez que, por força do § 12 do art. 40 da Constituição da

República, as normas do regime geral de previdência social aplicam-se

subsidiariamente aos regimes próprios dos servidores públicos.

Por seu turno, a definição de moléstia ou doença profissional do inciso II é coerente
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com as definições de doença profissional e doença do trabalho previstas no art. 20 e

no inciso III do art. 21 da Lei Federal nº 8.213, de 1991, embora não seja idêntica a

estas. Da mesma forma, entretanto, essas disposições se aplicam ao regime próprio

dos servidores do Estado independentemente de reprodução expressa na lei

estadual.

Finalmente, a relação de doenças graves, contagiosas ou incuráveis constante no

inciso III altera o rol previsto no § 2º do art. 8º da lei em vigor: inclui doenças

decorrentes de contaminação por radiação e exclui pênfigo e leucemia. Abarca,

assim, todas as patologias ensejadoras de direito à aposentadoria de acordo com a

referida Lei Federal nº 8.213, de 1991, com a Lei Federal nº 8.112, de 11/12/90, que

dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, e com a Lei

Federal nº 6.880, de 9/12/80, que dispõe sobre o estatuto dos militares da União, com

exceção do pênfigo. Engloba também as doenças consideradas para fins de isenção

de imposto de renda, nos termos do inciso XIV do art. 6º da Lei Federal nº 7.713, de

22/12/88.

Observamos, a propósito, que essa relação abrangente já é adotada pelo Estado,

conforme a Resolução nº 15, de 10/4/2007, da Secretaria de Estado de Planejamento

e Gestão de Minas Gerais, e o art. 3o da Deliberação 2.423, de 18/7/2008, da Mesa

da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Sugerimos uma alteração pontual na redação proposta, apenas para explicitar que

outras doenças que venham a ser previstas na legislação previdenciária, federal ou

estadual, também ensejarão direito a aposentadoria por invalidez permanente com

proventos integrais, tal como consta na redação vigente do § 2º do art. 8º da Lei

Complementar nº 64, de 2002.

Quanto às disposições que se pretende revogar, o § 4º do art. 28 da Lei

Complementar nº 64, de 2002, reproduz disposição do inciso I do Parágrafo único do

art. 4o da Emenda Constitucional nº 41 à Constituição da República, de 19/12/2003.

Esse dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal – STF –

no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 3.128-7 e 3.105-8.

Assim, aplica-se aos servidores inativos e pensionistas em gozo de benefícios ou

com direito adquirido na data de promulgação da referida Emenda a norma geral do §
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18 do art. 40 da Magna Carta.

Por seu turno, o art. 33 da Lei Complementar nº 64, de 2002, que vincula a

contribuição dos servidores inativos exclusivamente ao pagamento de pensão por

morte, restou prejudicado pela elevação do princípio da solidariedade a norma geral

dos regimes próprios de previdência dos servidores públicos, operada pela referida

Emenda Constitucional nº 41, de 2003.

Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei Complementar nº 56/2009 com as Emendas nºs 1 a 3, a

seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Exclua-se do inciso II do § 1º do art. 8º da Lei Complementar nº 64, de 25 de março

de 2002, a que se refere o art. 1º do projeto, a expressão “ou doença”.

EMENDA Nº 2

Inclua-se ao final do inciso III do § 1º do art. 8º da Lei Complementar nº 64, de 25

de março de 2002, a que se refere o art. 1º do projeto, a expressão “e outras que a lei

indicar”.

EMENDA Nº 3

Suprimam-se os incisos I e II do “caput” e o § 3º do art. 8º da Lei Complementar nº

64, de 25 de março de 2002, a que se refere o art. 1º do projeto, e renumerem-se os

§§ 1º e 2º do art. 8º da citada norma, dispositivo ao qual se refere o art. 1º do projeto,

para §§ 2º e 4º, respectivamente.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas - Almir

Paraca - Ruy Muniz.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.815/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, o Projeto de Lei nº 3.815/2009 “dispõe sobre

a Política de Fomento à Tecnologia Social do Estado de Minas Gerais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 2/10/2009, a proposição foi distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

O projeto vem agora a esta Comissão para receber parecer sobre a sua

juridicidade, legalidade e constitucionalidade, na forma do art. 188, combinado com o

art. 101, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo dispõe sobre a Política de Fomento à Tecnologia Social

do Estado. Conforme aduz o autor da proposta, “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”.

O projeto em estudo conceitua a tecnologia social no seu art. 2º.

No seu art. 3º, a proposta dispõe que são objetivos da Política de Fomento à

Tecnologia Social promover a integração social e econômica das tecnologias sociais

na economia do País e no desenvolvimento local sustentável; integrar as tecnologias

sociais com a política de ciência, tecnologia e inovação; contribuir para a interação

entre as esferas do saber acadêmico e do saber popular; proporcionar soluções

derivadas da aplicação de conhecimento da tecnologia social que atendam à

demanda de melhor qualidade de vida da população, especialmente as pessoas que

se encontram em situação de exclusão social; promover a inclusão das iniciativas de

tecnologia social nos diferentes campos das políticas públicas; fomentar programas e
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projetos de tecnologia social; promover o desenvolvimento sustentável; integrar o

Estado na Rede de Tecnologia Social.

Dispõe, ainda, que ela integra a Política de Ciência, Tecnologia e Inovação do

Estado de Minas Gerais. Procede, também, a alterações necessárias na Lei nº

17.348, de 17/1/2008, que dispõe sobre o incentivo à inovação tecnológica no Estado,

para adequá-la às normas propostas.

A lei vigente obriga o Estado a adotar medidas de incentivo à pesquisa científica e

tecnológica nas atividades produtivas, com vistas à obtenção de autonomia

tecnológica, capacitação e competividade no processo de desenvolvimento industrial

do Estado. Numa primeira análise superficial, poderíamos chegar à conclusão de que

as normas da proposta em exame deveriam ser inseridas nesta lei, em razão de

tratarem de matéria correlata. Entretanto, após estudo mais detalhado, verificamos

que a lei vigente, como prescrito no seu art. 1º, tem como objetivo a obtenção de

autonomia tecnológica, capacitação e competividade no processo de

desenvolvimento industrial do Estado. Já a proposta em estudo visa à obtenção de

soluções para inclusão social e a melhoria das condições de vida da população. Por

isso, ainda que tratem do fomento à tecnologia, seus objetivos são distintos, o que

justifica a edição de lei específica para tratar do segundo assunto.

O acesso à tecnologia social vincula-se ao direito à educação e ao conhecimento.

Por se voltar para a resolução de problemas concretos, ela também se vincula 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.

O projeto encontra fundamento nas normas prescritas nos arts. 211 e seguintes da

Constituição mineira, que tratam da promoção e incentivo, pelo Estado, do

desenvolvimento científico, da pesquisa, da difusão e da capacitação tecnológica.

A matéria encontra-se no rol de competência legiferante do Estado. Não há reserva

de iniciativa do processo legislativo. Assim, numa análise preliminar, quanto aos

aspectos formais de juridicidade, legalidade e juridicidade, de competência desta

Comissão, podemos afirmar que não há óbice à tramitação da matéria nesta Casa.

Seu mérito deverá ser apreciado pelas comissões competentes, no momento
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oportuno.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.815/2009.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Almir Paraca - Ademir Lucas - Ruy

Muniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 568/2 007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 568/2007, de autoria do Deputad o Fábio Avelar, que dispõe

sobre a política estadual de incentivo à pesquisa e à preparação e de utilização de

produtos fitoterápicos, foi aprovado no 2° turno, c om a Emenda n° 1 ao vencido no 1°

turno.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 568/2007

Altera a Lei n° 12.687, de 1° de dezembro de 1997, que dispõe sobre a política

estadual de incentivo à pesquisa e à preparação de produtos fitoterápicos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Ficam acrescentados ao “caput” do art. 3°  da Lei n° 12.687, de 1° de

dezembro de 1997, os seguintes incisos IX e X:

“Art. 3° – (...)

IX – orientar o processamento das plantas até sua transformação em medicamento,

com metodologia que garanta a qualidade do produto;

X – promover a utilização, nos programas de atenção básica à saúde, de plantas

reconhecidas como medicinais pela comunidade científica.”.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.
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Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães - Dimas

Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.684 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.684/2008, de autoria do Deput ado Agostinho Patrús Filho, que

dispõe sobre a isenção de ICMS na importação de máquinas, equipamentos, partes e

acessórios destinados a empresa de radiodifusão e dá outras providências, foi

aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1  ao vencido no 1° turno, com o art.

1° do vencido e com a Emenda n° 1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.684/2008

Altera as Leis n°s 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação

tributária do Estado de Minas Gerais, e 17.957, de 30 de dezembro de 2008, que

altera as Leis n°s 6.763 e 14.937, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - A Lei n°  6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar com as

seguintes alterações:

“Art. 7° - (...)

XXVII - a prestação de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão

sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita.

(...)

Art. 13 - (...)

§ 4° - Na falta do valor a que se referem os inciso s IV e IX, ressalvado o disposto

nos §§ 8° e 30, a base de cálculo do imposto é:

(...)

§ 30 - Na hipótese de saída de mercadoria de estabelecimento industrial com

destino a centro de distribuição de mesma titularidade, a base de cálculo do imposto
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poderá ser definida em regime especial, observado o disposto em regulamento, não

podendo, em nenhuma hipótese, ser inferior ao custo da mercadoria produzida, assim

entendido como a soma do custo da matéria-prima, do material secundário, da mão

de obra e do acondicionamento da mercadoria.

(...)

Art. 32-A - (...)

I - ao estabelecimento industrial fabricante, de até 100% (cem por cento) do valor

equivalente ao imposto devido na operação de saída de produtos relacionados na

Parte 5 do Anexo XII do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 43.080, de

13 de dezembro de 2002, destinados a estabelecimento de contribuinte do imposto,

clínica, hospital, profissional médico ou órgão da administração pública, suas

fundações e autarquias;

II - ao estabelecimento industrial, nas saídas destinadas a estabelecimento de

contribuinte do imposto, clínica, hospital, profissional médico ou órgão da

administração pública, suas fundações e autarquias, dos produtos recebidos com o

diferimento de que trata o item 48 da Parte 1 do Anexo II do Regulamento do ICMS,

aprovado pelo Decreto n° 43.080, de 13 de dezembro de 2002, sem que tenham sido

submetidos a qualquer processo de industrialização, exceto o acondicionamento, de

forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 3,5% (três vírgula cinco por

cento);

(...)

VII - ao estabelecimento industrial, vedado o aproveitamento de outros créditos

relacionados com a operação, exceto o crédito relativo à aquisição de bem destinado

ao ativo permanente, de valor equivalente a, no máximo, 70% (setenta por cento),

aplicados sobre o valor do imposto debitado:

a) na saída de polpas, concentrados, doces, conservas e geleias de frutas ou de

polpa e extrato de tomate;

b) na saída de sucos, néctares e bebidas não gaseificadas preparadas a partir de

concentrados de frutas e de suco ou molho de tomate, inclusive "ketchup";

(...)

XI - ao estabelecimento industrial fabricante, nas saídas de locomotivas com
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potência superior a 3.000 (três mil) HP, classificadas no código 8602.10.00 da

Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM -, produzidas no Estado e destinadas à

prestação de serviço de transporte ferroviário, de valor equivalente a 100% (cem por

cento) do valor do imposto devido ao Estado.

(...)

Art. 32-G - Fica o Poder Executivo, observados os prazos, a forma e as condições

previstos em regulamento, autorizado a conceder crédito presumido do ICMS ao

estabelecimento que, com exclusividade, promover saídas de mercadorias não

sujeitas a substituição tributária para destinatários que pertençam a segmento

econômico preponderantemente prestador de serviço constante em lei complementar

e alcançado por tributação municipal, de forma que a carga tributária resulte, no

mínimo, em 3% (três por cento).

(...)

Art. 145 - (...)

Parágrafo único - O regulamento estabelecerá as hipóteses em que se fará a

restituição de indébito tributário a pessoa que seja, ao mesmo tempo, devedora de

crédito tributário à Fazenda Pública estadual, após a compensação, de ofício, com o

valor do respectivo débito, restituindo-se o saldo, se houver.

(...)

Art. 176 - (...)

§ 1° - (...)

II - a decisão relativa ao cancelamento ou redução de multa isolada pelo órgão

julgador estabelecida nos termos do § 3° do art. 53  desta lei.”.

Art. 2° - A Lei n° 17.957, de 30 de dezembro de 200 8, passa a vigorar com as

seguintes alterações:

“Art. 2°-A - A plena eficácia da compensação ou tra nsferência de créditos do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -

realizadas até 31 de outubro de 2008 fica também assegurada ao produtor rural

pessoa física não inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis e que tenha

encerrado suas atividades antes do início da vigência do tratamento tributário



____________________________________________________________________________
797

diferenciado de que trata o § 1° do art. 17 da Lei n° 6.763, de 1975, com a redação

dada por esta lei.

Art. 2°-B - A remissão prevista no inciso I do art.  2° e no art. 2°-A abrange os

créditos tributários relativos a qualquer redução no ICMS devido pelo produtor rural

decorrente da compensação ou da utilização de quaisquer montantes lançados como

crédito do imposto, desde que a compensação ou a utilização tenham ocorrido até 31

de outubro de 2008.

Art. 3° - (...)

II - instalar e efetivar a operacionalização de centro de distribuição de seus produtos

até 31 de dezembro de 2009.

(...)

Art. 3°-A - O disposto nos arts. 2°, 2°-A, 2°-B e 3 °:

I - está condicionado à desistência de eventuais recursos, ações ou embargos à

execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais

respectivos, e à desistência de eventuais impugnações, defesas e recursos

apresentados no âmbito administrativo;

II - está condicionado ao pagamento de custas, despesas e honorários

advocatícios, quando devidos;

III - não autoriza a devolução, a restituição ou a compensação de importâncias já

recolhidas.”.

Art. 3° - Ficam convalidadas, nos termos e condiçõe s previstos em regulamento, em

relação às operações realizadas até 31 de outubro de 2009:

I - nas operações de venda de mercadorias utilizando o sistema de “marketing”

direto promovidas por contribuinte signatário de protocolo firmado com o Estado, a

utilização, na retenção e recolhimento do ICMS devido por substituição tributária, do

percentual de margem de valor agregado previsto no protocolo;

II - a aplicação do tratamento tributário de que tratam os incisos I e II do art. 32-A da

Lei n° 6.763, de 1975, com a redação dada por esta lei, nas saídas promovidas pelos

estabelecimentos industriais de que tratam os referidos incisos para os destinatários

neles incluídos;

III - a aplicação do tratamento tributário de que trata o inciso II do art. 32-A da Lei n°
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6.763, de 1975, com a redação dada por esta lei, nas saídas de produtos de

informática, telecomunicações, eletrônicos e eletroeletrônicos recebidos com

diferimento do imposto e não enquadrados no item 48 da Parte 1 do Anexo II do

Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 43.08 0, de 13 de dezembro de

2002, desde que o contribuinte seja signatário de protocolo firmado com o Estado e a

aplicação do tratamento tributário esteja prevista no protocolo e tenha sido autorizada

por regime especial.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:

I - está condicionado à desistência de eventuais recursos, ações ou embargos à

execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais

respectivos, e à desistência de eventuais impugnações, defesas e recursos

apresentados no âmbito administrativo;

II - está condicionado ao pagamento de custas, despesas e honorários

advocatícios, quando devidos;

III - não autoriza a devolução, a restituição ou a compensação de importâncias já

recolhidas.

Art. 4° - Fica suspensa a exigibilidade do ICMS dif erido nos termos dos regimes

especiais de tributação concedidos a empresas prestadoras de serviço de transporte

aéreo, quando da realização das prestações posteriores.

Art. 5° - Fica o Poder Executivo autorizado a conce der isenção do ICMS incidente

na importação de máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos, suas

respectivas partes, peças e acessórios, efetuada por empresa concessionária da

prestação de serviços públicos de radiodifusão sonora e de sons e imagens de

recepção livre e gratuita, nos termos do Convênio ICMS 10, de 30 de março de

2007, celebrado no Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz.

Parágrafo único - O benefício a que se refere o “caput” estende-se às operações de

importação de máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos, suas respectivas

partes, peças e acessórios, produzidos com tecnologia analógica.

Art. 6° - Fica revogado o inciso I do § 1° do art. 219 da Lei n° 6.763, de 1975.

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

I - a partir de 14 de fevereiro de 2004, relativamente ao inciso XXVII do art. 7° da
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Lei n° 6.763, de 1975;

II - a partir de 1° de agosto de 2009, relativament e aos §§ 4°, com a redação dada

por esta lei, e 30 do art. 13 da Lei n° 6.763, de 1 975;

III - a partir de 1° de novembro de 2009, relativam ente aos incisos I e II do art. 32-A

da Lei n° 6.763, de 1975, com a redação dada por es ta lei.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano - Ronaldo

Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.035 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.035/2009, de autoria dos Depu tados Alencar da Silveira Jr. e

Gilberto Abramo, que dispõe sobre a proibição de consumo de produtos derivados do

tabaco em recintos coletivos fechados e dá outras providências, foi aprovado no 2°

turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno.

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

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

Interno.

Ao analisar o projeto aprovado e confrontá-lo com a Lei n° 12.903, de 23 de junho

de 1998, por ele alterada, esta Comissão, com o objetivo de melhor articular o texto

da lei antiga com o da lei nova e torná-los mais coesos, optou por reorganizar os

dispositivos do texto votado em Plenário, preservando rigorosamente o conteúdo

aprovado.

Assim, os dispositivos relativos à nova redação dada ao art. 7° da Lei n° 12.903, de

1998, foram reagrupados, sendo alguns integrados ao art. 3°, em nova redação, e

outros incorporados na forma dos arts. 3°-A e 3°-B.  Como consequência dessa

rearticulação, o art. 7° da lei original ficou revo gado.

O art. 5° do texto aprovado, por sua vez, prevê um prazo de cento e vinte dias para

as adaptações “determinadas pelo art. 7°”, em sua n ova redação. Verifica-se, no

entanto, que as normas contidas nesse artigo (reordenadas no texto da Redação

Final) dizem respeito a todos os demais dispositivos do projeto aprovado, não sendo

possível isolar a sua aplicação. Assim, para evitar dúvidas quanto à vigência da lei,
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esta Comissão optou por explicitar que o prazo de cento e vinte dias aplica-se a todos

os dispositivos do projeto aprovado.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.035/2009

Altera a Lei n° 12.903, de 23 de junho de 1998, que  define medidas para combater

o tabagismo no Estado e proíbe o uso do cigarro e similares nos locais que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O art. 3° da Lei n° 12.903, de 23 de junh o de 1998, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 3° – É proibida a prática do tabagismo em rec intos fechados de uso coletivo

públicos e privados localizados no Estado.

§ 1° – A proibição de que trata este artigo abrange  os atos de acender, conduzir

acesos e fumar cigarro, cigarrilha, charuto, cachimbo ou similar.

§ 2° – Para os efeitos desta lei entende-se por rec into de uso coletivo o local

destinado à utilização permanente e simultânea por diversas pessoas.

§ 3° – Observado o disposto na Lei Federal n° 9.294 , de 15 de julho de 1996,

poderão ser destinadas à prática do tabagismo, nos recintos a que se refere o “caput”

deste artigo, áreas isoladas por barreira física, que tenham arejamento suficiente ou

sejam equipadas com aparelhos que garantam a exaustão do ar para o ambiente

externo.”.

Art. 2° – Ficam acrescentados à Lei n° 12.903, de 1 998, os seguintes arts. 3°-A e

3°-B:

“Art. 3°-A – Excluem-se da proibição prevista no “c aput” do art. 3°, além dos locais

abertos e dos locais ao ar livre, as tabacarias.

§ 1° – Para os efeitos desta lei, entende-se por ta bacaria o estabelecimento

destinado especificamente à venda e ao eventual consumo, no próprio local, de

cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto fumígeno,

derivado ou não do tabaco.

§ 2° – Na entrada e no interior das tabacarias será  afixado aviso informando que

naquele local há utilização de produto fumígeno e que o tabagismo ativo ou passivo
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causa prejuízos à saúde.

Art. 3°-B − É vedada ao docente e à pessoa que desenvolva trabalho com alunos a

prática do tabagismo nas dependências a que estes tenham acesso nos

estabelecimentos escolares de educação básica de responsabilidade do Estado.”.

Art. 3° – O “caput” e o inciso II do § 2° do art. 5 ° da Lei n° 12.903, de 1998, passam

a vigorar com a seguinte redação, ficando revogado seu § 1°:

“Art. 5° – Nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta,

compete ao titular de cargo de direção, chefia, coordenação ou equivalente advertir o

infrator na hipótese de descumprimento do disposto nesta lei.

(...)

§ 2° – (...)

II – multa, no valor de 245 Ufemgs (duzentas e quarenta e cinco Unidades Fiscais

do Estado de Minas Gerais), acrescida de metade desse valor a cada nova

ocorrência, sempre garantida a defesa prévia.”.

Art. 4° – Fica acrescentado à Lei n° 12.903, de 199 8, o seguinte art. 7°-A:

“Art. 7°-A – O descumprimento do disposto no art. 3 ° desta lei sujeita o proprietário

ou responsável pelo estabelecimento privado em que ocorrer a infração às

penalidades previstas nas alíneas “a”, “g”, “i” e “m” do inciso XXXVI do art. 99 da Lei n°

13.317, de 24 de setembro de 1999.

§ 1° – Para os efeitos desta lei, a multa a que se refere a alínea “m” do inciso

XXXVI do art. 99 da Lei n° 13.317, de 1999, será de  1.000 (mil) a 3.000 (três mil)

Ufemgs, de acordo com a gravidade da infração e o porte do estabelecimento, nos

termos de regulamento, e será fixada em dobro em caso de reincidência.

§ 2° – Os recursos oriundos das multas de que trata  o § 1° serão destinados ao

Fundo Estadual de Saúde e aos Fundos Municipais de Saúde e serão aplicados nas

ações e serviços de saúde voltados para a prevenção e o tratamento do câncer, nos

termos da Norma Operacional de Assistência à Saúde do Sistema Único de Saúde –

SUS.”.

Art. 5° – Ficam revogados o parágrafo único do art.  4° e os arts. 6° e 7° da Lei n°

12.903, de 1998.

Art. 6° – A Lei n° 12.903, de 1998, será republicad a no prazo de trinta dias contados
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da data de publicação desta lei, com as modificações por esta introduzidas.

Art. 7° – Esta lei entra em vigor no prazo de cento  e vinte dias contados da data de

sua publicação.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano - Ronaldo

Magalhães.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 11/11/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento da Sra. Luisa Ferreira Nunes,

ocorrido em 10/11/2009, em Divinópolis. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 14 DE NOVEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 103ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 12/11/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Getúlio Neiva

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à

Constituição nº 54/2009 - Projetos de Lei nºs 3.997 a 4.003/2009 - Projeto de

Resolução nº 4.004/2009 - Requerimentos nºs 4.979 a 4.999/2009 - Requerimentos

das Comissões de Administração Pública, de Direitos Humanos e de Transporte (3) e

dos Deputados Eros Biondini e outros, Arlen Santiago e Dalmo Ribeiro Silva -

Comunicações: Comunicações das Comissões de Administração Pública, de

Educação, de Fiscalização Financeira, do Trabalho, de Defesa do Consumidor, de

Turismo e de Segurança Pública e dos Deputados Irani Barbosa, Luiz Humberto

Carneiro e Padre João - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Getúlio Neiva,

Domingos Sávio, Carlos Mosconi, Paulo Guedes e Padre João - Registro de presença

- 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência -

Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta

de Emenda à Constituição nº 53/2009 - Comissão Especial sobre a Arbitragem -

Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de

Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Eros Biondini e

outros; deferimento - Questão de ordem - Votação de Requerimentos: Requerimentos

das Comissões de Administração Pública, de Direitos Humanos e de Transporte (3);

aprovação - Requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz; deferimento; discurso do

Deputado Getúlio Neiva - Requerimento do Deputado Padre João; deferimento;

discurso do Deputado Almir Paraca - Requerimento do Deputado Domingos Sávio;

deferimento; discurso do Deputado Domingos Sávio - Registro de presença -

Questões de ordem - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -

Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
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- 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 - Almir Paraca - Ana Maria Resende - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin

Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio

Moreira - Chico Uejo - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz

- Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Durval Ângelo - Elmiro

Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia

Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João

Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Rômulo Veneroso

- Sávio Souza Cruz - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei

Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

Abertura

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

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

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa a

receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande

Expediente.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 54/2009
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Altera a Constituição do Estado para adequação ao disposto na Constituição da

República.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – O § 5º do art. 14 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 14 – (...)

§ 5º – Ao Estado somente é permitido instituir ou manter fundação com natureza de

pessoa jurídica de direito público, cabendo a lei complementar definir as áreas de sua

atuação.”.

Art. 2º – Fica acrescentado ao art. 19 da Constituição do Estado o seguinte

parágrafo único:

“Art. 19 – (...)

Parágrafo único – As administrações tributárias do Estado e dos Municípios,

atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de

carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades

e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de

informações fiscais, na forma da lei ou de convênio.”.

Art. 3° – O inciso II do “caput” do art. 20 da Cons tituição do Estado passa a vigorar

com a redação que segue, e fica o artigo acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 20 – (...)

II – nas autarquias e fundações públicas, por servidor público ocupante de cargo

público em caráter efetivo ou em comissão, por empregado público detentor de

emprego público ou designado para função de confiança ou por detentor de função

pública, na forma do regime jurídico previsto em lei;

(...)

Parágrafo único – A lei disporá sobre os requisitos e as restrições a serem

observados pelo ocupante de cargo ou detentor de emprego ou função que lhe

possibilite o acesso a informações privilegiadas.”.

Art. 4° – O “caput” do art. 21 da Constituição do E stado passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 21 – Os cargos, funções e empregos públicos são acessíveis aos brasileiros
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que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na

forma da lei.”.

Art. 5° – O “caput” e os §§ 4 o a 8o do art. 24 da Constituição do Estado passam a

vigorar com a redação que se segue, e fica o artigo acrescido dos seguintes §§ 9o a

11:

“Art. 24 – A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 7°

deste artigo somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a

iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma

data e sem distinção de índices.

(...)

§ 4° – Os acréscimos pecuniários percebidos por ser vidor público não serão

computados nem acumulados para o fim de concessão de acréscimo ulterior.

§ 5° – O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de  cargos, funções e empregos

públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos §§ 1°, 4° e 7° deste artigo e nos

arts. 150, II, 153, III, e 153, § 2°, I, da Constit uição da República.

§ 6° – A lei estabelecerá a relação entre a maior e  a menor remuneração dos

servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no § 1º deste artigo.

§ 7° – O membro de Poder, o detentor de mandato ele tivo e os Secretários de

Estado serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única,

vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de

representação ou outra espécie remuneratória, e observado, em qualquer caso, o

disposto no § 1° deste artigo.

§ 8° – A remuneração dos servidores públicos organi zados em carreira poderá ser

fixada nos termos do § 7° deste artigo.

§ 9° – Não serão computadas, para efeito dos limite s remuneratórios de que trata o

§ 1° deste artigo, as parcelas de caráter indenizat ório previstas em lei.

§ 10 – O disposto no § 1° deste artigo aplica-se às  empresas públicas e às

sociedades de economia mista, bem como às suas subsidiárias, que receberem

recursos do Estado para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.

§ 11 – Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os

valores do subsídio e da remuneração dos cargos, funções e empregos públicos.”.
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Art. 6°– O “caput” e o parágrafo único do art. 25 d a Constituição do Estado passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 25 – É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, permitida, se

houver compatibilidade de horários e observado o disposto no § 1º do art. 24:

(...)

Parágrafo único – A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e

abrange autarquias, fundações e empresas públicas, sociedades de economia mista,

bem como suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo

poder público.”.

Art. 7° – O “caput” do art. 26 da Constituição do E stado passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 26 – Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no

exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:”.

Art. 8° – O § 5 o do art. 30 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 30 – (...)

§ 5° – O Estado instituirá planos de carreira para os servidores da administração

pública direta, das autarquias e das fundações públicas.”.

Art. 9° – O art. 36 da Constituição do Estado passa  a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 36 – Aos servidores titulares de cargos de provimento efetivo do Estado,

incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime próprio de previdência

de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do Estado, dos servidores

ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio

financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1° – Os servidores abrangidos pelo regime de prev idência de que trata este artigo

serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na

forma dos §§ 3° e 17:

I – por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de

contribuição, exceto se a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia

profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;
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II – compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao

tempo de contribuição;

III – voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo

exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se der 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) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se

mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

§ 2° – Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua

concessão, não poderão exceder a remuneração do servidor no cargo efetivo em que

se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

§ 3° – Para o cálculo dos proventos de aposentadori a, por ocasião de sua

concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as

contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e os

arts. 40 e 201 da Constituição da República, na forma da lei.

§ 4° – É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão

de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados,

nos termos definidos em lei complementar, os casos de servidores:

I – portadores de deficiência;

II – que exerçam atividades de risco;

III – cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a

saúde ou a integridade física.

§ 5° – Os requisitos de idade e de tempo de contrib uição serão reduzidos em cinco

anos, em relação ao disposto no § 1°, III, “a”, des te artigo, para o professor que

comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício de magistério na educação

infantil e no ensino fundamental e médio.

§ 6° – É vedada:

I – a percepção de mais de uma aposentadoria pelos regimes de previdência a que

se referem este artigo e o art. 40 da Constituição da República, ressalvadas as

aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma prevista nesta



____________________________________________________________________________
809

Constituição;

II – a percepção simultânea de proventos de aposentadoria pelos regimes de

previdência a que se referem este artigo e o art. 39 desta Constituição, bem como os

arts. 40, 42 e 142 da Constituição da República, com a remuneração de cargo, função

ou emprego públicos, ressalvados os cargos acumuláveis na forma prevista nesta

Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre

nomeação e exoneração.

§ 7° – Lei disporá sobre a concessão do benefício d a pensão por morte, que será

igual:

I – ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo

estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o

art. 201 da Constituição da República, acrescido de 70% (setenta por cento) da

parcela excedente a este limite, caso o servidor estivesse aposentado na data do

óbito;

II – ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se

deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime

geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição da República,

acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite, caso o

servidor estivesse em atividade na data do óbito.

§ 8° – É assegurado o reajustamento dos benefícios de pensão e aposentadoria

para preservar, em caráter permanente, seu valor real, conforme critérios

estabelecidos em lei.

§ 9° – O tempo de contribuição federal, estadual, d istrital ou municipal será contado

para efeito de aposentadoria, e o tempo de serviço correspondente, para efeito de

disponibilidade.

§ 10 – A lei não poderá estabelecer nenhuma forma de contagem de tempo de

contribuição fictício.

§ 11 – Aplica-se o limite fixado no art. 24, § 1°, à soma total dos proventos de

aposentadoria, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos, funções ou

empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas a contribuição para o

regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos
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de aposentadoria com remuneração de cargo acumulável na forma desta

Constituição, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e

exoneração ou de cargo eletivo.

§ 12 – Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores

públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios

fixados para o regime geral de previdência social.

§ 13 – Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em

lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de

emprego público aplica-se o regime geral de previdência social.

§ 14 – Lei de iniciativa do Governador do Estado poderá instituir regime de

previdência complementar para os servidores de que trata este artigo, por intermédio

de entidade fechada de previdência complementar, de natureza pública, que

oferecerá aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade

de contribuição definida, observado, no que couber, o disposto no art. 202 da

Constituição da República.

§ 15 – Após a instituição do regime de previdência complementar a que se refere o

§ 14, poderá ser fixado para o valor das aposentadorias e pensões de que trata este

artigo o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência

social de que trata o art. 201 da Constituição da República.

§ 16 – O disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver

ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do regime

de previdência complementar, mediante sua prévia e expressa opção

§ 17 – Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo dos

proventos da aposentadoria previsto no § 3° deste a rtigo serão devidamente

atualizados, na forma da lei.

§ 18 – Incidirá contribuição, com percentual igual ao estabelecido para os

servidores titulares de cargo de provimento efetivo, sobre a parcela dos proventos de

aposentadoria e das pensões concedidos pelo regime de que trata este artigo que

supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de

previdência social de que trata o art. 201 da Constituição da República.

§ 19 – Quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante,
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a contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de

proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo

estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o

art. 201 da Constituição da República.

§ 20 – O servidor de que trata este artigo que tenha cumprido as exigências para

aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1°, III , “a”, e no § 5° e que opte por

permanecer em atividade fará jus a abono de permanência equivalente ao valor da

sua contribuição previdenciária.

§ 21 – Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência para

os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo do Estado e de mais de um

órgão ou entidade gestora do respectivo regime, ressalvado o disposto no § 10 do art.

39.

§ 22 – O órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social dos

servidores do Estado contará com colegiado, com participação paritária de

representantes e de servidores dos Poderes do Estado, ao qual caberá acompanhar

e fiscalizar a administração do regime, na forma do regulamento.

§ 23 – Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de

aposentadorias e pensões concedidas aos servidores e seus dependentes, em

adição aos recursos do tesouro, o Estado poderá constituir fundos integrados pelos

recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer

natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e a administração desses

fundos.

§ 24 – É assegurado ao servidor afastar-se da atividade a partir da data do

requerimento de aposentadoria, e a não concessão desta importará o retorno do

requerente para o cumprimento do tempo necessário à aquisição do direito, na forma

da lei.

§ 25 – Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo

de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana,

hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão

financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.”.

Art. 10 – O § 11 do art. 39 da Constituição do Estado passa a vigorar com a
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seguinte redação, ficando acrescido o artigo do seguinte § 13:

“Art. 39 – (...)

§ 11 – Aplica-se ao militar o disposto nos §§ 1°, 3 °, 4° e 5° do art. 24, nos §§ 1°, 2°,

3°, 4°, 5° e 6° do art. 31 e nos §§ 9°, 24 e 25 do art. 36 desta Constituição e nos

incisos VIII, XII, XVII, XVIII e XIX do art. 7º da Constituição da República.

(...)

§ 13 – Aos pensionistas dos militares aplica-se o que for fixado em lei

complementar específica.”.

Art. 11 – O inciso I do § 5º do art. 53 e o § 3º do art. 56 da Constituição do Estado

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 53 (...)

§ 5º – (...)

I – pelo Governador do Estado, em caso de urgência ou de interesse público

relevante, com a aprovação da maioria dos membros da Assembleia Legislativa;

(...)

Art. 56 – (...)

§ 3º – Na hipótese prevista no § 2º deste artigo, os autos serão remetidos dentro de

vinte e quatro horas à Assembleia Legislativa, para que esta, pelo voto da maioria de

seus membros, resolva sobre a prisão.”.

Art. 12 – Fica acrescentado ao art. 58 da Constituição do Estado o seguinte § 4º:

“Art. 58 – (...)

§ 4º – A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à

perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as

deliberações finais de que tratam os §§ 2º e 3º.”.

Art. 13 – O inciso XI do art. 61 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

redação que segue, ficando o artigo acrescido dos seguintes incisos XX e XXI:

“Art. 61 – (...)

XI – criação, estruturação, definição de atribuições e extinção de Secretarias de

Estado e demais órgãos da administração pública;

(...)

XX – fixação do subsídio do Deputado Estadual, observado o disposto nos arts. 24,
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§ 7°, e 53, § 6°, desta Constituição, e nos arts. 2 7, § 2°, 150, II, 153, III, e 153, § 2°, I,

da Constituição da República;

XXI – fixação dos subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários

de Estado, observado o disposto no art. 24, §§ 1° e  7°, desta Constituição, e nos arts.

150, II, 153, III, e 153, § 2°, I, da Constituição da República.”.

Art. 14 – Os incisos IV, VI, XXI e XXXVI do “caput” do art. 62 da Constituição do

Estado passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 62 – (...)

IV – dispor sobre a criação, a transformação ou a extinção de cargo, emprego e

função de seus serviços e de sua administração indireta;

(...)

VI – resolver sobre prisão e sustar o andamento de ação penal contra Deputado,

observado o disposto no art. 56;

(...)

XXI – escolher quatro dos sete Conselheiros do Tribunal de Contas;

(...)

XXXVI – dispor sobre o sistema de previdência e assistência social dos seus

membros e o sistema de assistência social dos servidores de sua Secretaria;”.

Art. 15 – O inciso III do § 2° do art. 65 da Consti tuição do Estado passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 65 – (...)

§ 2° – (...)

III – o Estatuto dos Servidores Públicos Civis, o Estatuto dos Militares e as leis que

instituírem os respectivos regimes de previdência;”.

Art. 16 – As alíneas “b”, “c” e “d” do inciso I, a alínea “c” do inciso III, as alíneas “a” e

“b” do inciso IV e os §§ 1° e 2° do art. 66 da Cons tituição do Estado passam a vigorar

com a seguinte redação, ficando o inciso I do mesmo artigo acrescido da seguinte

alínea “h”:

“Art. 66 – (...)

I – (...)

b) o subsídio do Deputado Estadual, observado o disposto nos arts. 27, § 2°, 150,
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II, 153, III, e 153, § 2°, I, da Constituição da Re pública;

c) os subsídios do Governador, do Vice-Governador e do Secretário de Estado,

observado o disposto nos arts. 150, II, 153, III, e 153, § 2°, I, da Constituição da

República;

d) a organização da Secretaria da Assembleia Legislativa, seu funcionamento, sua

polícia, a criação, a transformação ou a extinção de cargo, emprego e função e o

regime jurídico de seus servidores;

(...)

h) a remuneração dos servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa,

observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o

disposto nos arts. 24 e 32 desta Constituição;

(...)

III – (...)

c) o regime de previdência dos militares, o regime de previdência e o regime jurídico

único dos servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional,

incluídos o provimento de cargo e a estabilidade;

(...)

IV – (...)

a) a criação e a organização de tribunal e juízo inferiores e de vara judiciária, a

fixação de vencimentos de seus membros, dos juízes, inclusive de tribunal inferior,

dos serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, observados os

parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos arts.

24 e 32 desta Constituição;

b) a criação, a transformação ou a extinção de cargo e função públicos de sua

Secretaria e da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e a fixação da respectiva

remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes

Orçamentárias e o disposto nos arts. 24 e 32 desta Constituição;

(...)

§ 1° – A iniciativa de que tratam as alíneas “a”, “ d”, “e”, “f” e “g” do inciso I será

formalizada por meio de projeto de resolução.

§ 2° – Ao Procurador-Geral de Justiça é facultada, além do disposto no art. 125, a



____________________________________________________________________________
815

iniciativa de projetos sobre a criação, a transformação e a extinção de cargo e função

públicos do Ministério Público e dos serviços auxiliares e a fixação da respectiva

remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes

Orçamentárias e o disposto nos arts. 24 e 32 desta Constituição.”.

Art. 17 – O art. 75 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 75 – As disponibilidades de caixa do Estado e dos órgãos ou entidades da

administração direta e indireta serão depositadas nas instituições financeiras oficiais,

ressalvados os casos previstos em lei federal.”.

Art. 18 – O § 4° do art. 78 da Constituição do Esta do passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 78 – (...)

§ 4° – O Conselheiro do Tribunal de Contas tem as m esmas garantias,

prerrogativas, impedimentos e subsídio do Desembargador, aplicando-se-lhe, quanto

à aposentadoria e à pensão, as normas constantes no art. 36 desta Constituição.”.

Art. 19 – O “caput” do art. 84 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação, e fica o artigo acrescido do seguinte § 2º, passando seu parágrafo

único a vigorar como § 1º:

“Art. 84 – A eleição do Governador e do Vice-Governador do Estado se realizará,

simultaneamente, no primeiro turno, no primeiro domingo de outubro e, no segundo

turno, se houver, no último domingo de outubro do ano anterior ao do término do

mandato vigente, e a posse ocorrerá no dia primeiro de janeiro do ano subsequente,

observado, quanto ao mais, o disposto no art. 77 da Constituição da República.

(...)

§ 2º – O Governador do Estado e quem o houver sucedido ou substituído no curso

do mandato poderá ser reeleito para um único período subsequente.”.

Art. 20 – O inciso III do art. 96 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:

 “Art. 96 – (...)

III – o Tribunal e os Juízes Militares;”.

Art. 21 – O parágrafo único do art. 97 da Constituição do Estado passa a vigorar
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com a seguinte redação:

“Art. 97 – (...)

Parágrafo único – As custas e os emolumentos serão destinados exclusivamente ao

custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça.”.

Art. 22 – Os incisos I, IV a VI e VIII a XI e as alíneas “a”, “d” e “f” do inciso II do art.

98 da Constituição do Estado passam a vigorar com a redação que segue, e fica o

“caput” acrescido dos seguintes incisos XII a XVI:

“Art. 98 – (...)

I – o ingresso na carreira se dará no cargo inicial de Juiz Substituto, mediante

concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do

Brasil, Seção do Estado de Minas Gerais, em todas as fases, sendo exigidos o título

de bacharel em Direito e, no mínimo, três anos de atividade jurídica, e obedecendo-

se, nas nomeações, à ordem de classificação;

II – (...)

a) na apuração de antiguidade, o Tribunal de Justiça poderá recusar o Juiz mais

antigo pelo voto fundamentado de dois terços de seus membros, conforme

procedimento próprio, assegurada a ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-

se a indicação;

(...)

d) a aferição do merecimento será feita conforme o desempenho, observados os

critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição, a frequência

e o aproveitamento em cursos de aperfeiçoamento, oficiais ou reconhecidos, bem

como o funcionamento regular dos serviços judiciais na comarca;

(...)

f) não será promovido ou removido o Juiz que retiver, injustificadamente, autos em

seu poder além do prazo legal ou que mantiver processo paralisado, pendente de

despacho, decisão ou sentença de sua competência, enquanto perdurar a

paralisação;

(...)

IV – serão previstos cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de

magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a
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participação em curso oficial ou reconhecido por escola nacional de formação e

aperfeiçoamento de magistrados;

V – a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão

o disposto no art. 36 desta Constituição;

VI – o Juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do Tribunal;

(...)

VIII – o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por

interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do Tribunal ou

do Conselho Nacional de Justiça, assegurada a ampla defesa;

IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e todas

as decisões, fundamentadas, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença,

em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados ou somente a estes,

nos casos em que a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não

prejudique o interesse público no que se refere à informação;

X – as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e tomadas em

sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria dos membros do

tribunal ou do órgão especial, se houver;

XI – nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser

constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco

membros, para o exercício de atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas

da competência do tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade, e

a outra metade, por eleição pelo tribunal pleno;

XII – a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual

entrância atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas “b”, “d”, “e” e “f” do inciso

II do “caput” deste artigo;

XIII – a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedadas férias coletivas nos

juízos e tribunais de segundo grau, e seu funcionamento será garantido, nos dias em

que não houver expediente forense normal, por Juízes em plantão permanente;

XIV – o número de Juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva

demanda judicial e à respectiva população;

XV – os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e
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atos de mero expediente sem caráter decisório;

XVI – a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de jurisdição.”.

Art. 23 – Os incisos II e III do “caput” e o “caput” do § 2º do art. 100 da Constituição

do Estado passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 100 – (...)

I – vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após o período de dois

anos de exercício;

II – inamovibilidade, salvo a remoção por motivo de interesse público, observado o

disposto no inciso VIII do art. 98 desta Constituição;

III – irredutibilidade do subsídio, na forma da Constituição da República.

(...)

§ 2º – Os tribunais estaduais poderão, pelo voto da maioria de seus membros e

assegurada ampla defesa, decidir pela exoneração do magistrado de carreira, por ato

ou por omissão ocorridos durante o biênio do estágio.”.

Art. 24 – O “caput” do art. 101 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação, ficando revogados os §§ 1º a 5º :

“Art. 101 – O subsídio do magistrado será fixado em lei, com diferença de uma

categoria da carreira para a subsequente não superior a dez por cento nem inferior a

cinco por cento, e não poderá exceder, a qualquer título, o subsídio de Ministro do

Supremo Tribunal Federal.”.

Art. 25 – O art. 102 da Constituição do Estado fica acrescido dos seguintes incisos

IV e V:

“Art. 102 – (...)

IV – receber, a qualquer título ou pretexto, auxílio ou contribuição de pessoa física

ou de entidade pública ou privada, ressalvadas as exceções previstas em lei;

V – exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos

três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.”.

Art. 26 – O inciso II do art. 104 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 104 – (...)

II – a criação e a extinção de cargo e a fixação de subsídio de seus membros, dos
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Juízes, inclusive dos tribunais inferiores, dos serviços auxiliares e dos juízos que lhes

forem vinculados;”.

Art. 27 – Ficam acrescentados ao art. 105 da Constituição do Estado os seguintes

§§ 1º a 4º:

“Art. 105 – (...)

§ 1º – O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo

Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à Justiça em

todas as fases do processo.

§ 2º – O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a realização de

audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da

respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.

§ 3º – O Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com

competência exclusiva para questões agrárias, para dirimir conflitos fundiários.

§ 4º – Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, o Juiz se fará

presente no local do litígio.”.

Art. 28 – O “caput” do art. 106 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte

inciso IV:

“Art. 106 – (...)

IV – julgar reclamação para a preservação de sua competência e a garantia da

autoridade de suas decisões, conforme estabelecido em lei.”.

Art. 29 – O “caput” do art. 109 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 109 – A Justiça Militar é constituída, em primeiro grau, pelos Juízes de Direito

e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo Tribunal de Justiça Militar.”.

Art. 30 – O “caput” do art. 111 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

redação que segue, ficando o artigo acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 111 – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos

crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares

militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao

Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da

graduação de praça.
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Parágrafo único – Compete aos Juízes de Direito do Juízo Militar processar e julgar,

singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra

atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de

Juiz de Direito, processar e julgar os demais crimes militares.”.

Art. 31 – O inciso VI do “caput” do art. 118 da Constituição do Estado passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 118 – (...)

VI – partido político com representação na Assembleia Legislativa do Estado;”.

Art. 32 – Ficam acrescentados ao art. 122 da Constituição do Estado os seguintes

inciso VI e §§ 2º, 3º, 4º e 5º, passando seu parágrafo único a vigorar como § 1º:

“Art. 122 – (...)

VI – elaborar sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de

Diretrizes Orçamentárias;

(...)

§ 2º – Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária

dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo

considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores

aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites

mencionados no inciso VI;

§ 3º – Se a proposta orçamentária do Ministério Público for encaminhada em

desacordo com os limites a que se refere o inciso VI do “caput” deste artigo, o Poder

Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta

orçamentária anual;

§ 4º – Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a

realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites

estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas,

mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais.

§ 5º – A aposentadoria dos membros do Ministério Público e a pensão de seus

dependentes observarão o disposto no art. 36 desta Constituição.”.

Art. 33 – As alíneas “a” e “e” do inciso I do art. 125 da Constituição do Estado

passam a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 125 – (...)

I – (...)

a) ingresso na carreira do Ministério Público mediante concurso público de provas e

títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do

Estado de Minas Gerais, em sua realização, sendo exigidos o título de bacharel em

Direito e, no mínimo, três anos de atividade jurídica, e observando-se, nas

nomeações, a ordem de classificação;

(...)

e) os direitos previstos nos incisos VIII, XII, XVII, XVIII e XIX do art. 7º da

Constituição da República e no § 4° e no inciso I d o § 6° do art. 31 desta

Constituição.”.

Art. 34 – Os incisos II e III do art. 126 da Constituição do Estado passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 126 – (...)

II – inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do

órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de

seus membros, assegurada a ampla defesa;

III – irredutibilidade de subsídio, observado, quanto à remuneração, o disposto na

Constituição da República.”.

Art. 35 – Os incisos III e V do art. 127 da Constituição do Estado, bem como seu

parágrafo único, renumerado como § 1º, passam a vigorar com a seguinte redação,

ficando o artigo acrescido do inciso VI e dos §§ 2º e 3º, que seguem:

“Art. 127 – (...):

III – participar de sociedade comercial, na forma da lei;

(...)

V – exercer atividade político-partidária;

VI – receber, a qualquer título ou pretexto, auxílio ou contribuição de pessoa física

ou de entidade pública ou privada, ressalvadas as exceções previstas em lei.

§ 1º – As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da

carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do

chefe da instituição.
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§ 2º – A distribuição de processos no Ministério Público será imediata.

§ 3º – Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no inciso V do art.

102 desta Constituição.”.

Art. 36 – O art. 131 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 131 – Às carreiras disciplinadas nas Seções I, II e III e nas Subseções I, II e III

da Seção IV deste capítulo aplica-se o disposto nos arts. 24 e 32 desta Constituição.”.

Art. 37 – Fica acrescentado ao “caput” do art. 144 da Constituição do Estado o

seguinte inciso IV:

“Art. 144 – (...)

IV – contribuição de seus servidores e militares, ativos e inativos, bem como de

seus pensionistas, com alíquota não inferior à da contribuição dos servidores titulares

de cargos efetivos da União, para custeio de regime próprio de previdência.”.

Art. 38 – A alínea “a” do inciso IX do art. 146 da Constituição do Estado passa a

vigorar com a redação que segue, ficando o inciso acrescido da seguinte alínea “f”:

“Art. 146 – (...)

IX – (...)

a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior nem sobre serviços

prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento

do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;

(...)

f) sobre as prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão

sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita;”.

Art. 39 – Fica acrescentado ao inciso IV do art. 161 da Constituição do Estado a

seguinte alínea “g”, ficando o artigo acrescido dos seguintes incisos XII e XIII:

“Art. 161 – (...)

IV – (...)

g) a realização de atividades da administração tributária;

(...)

XII – o aporte de recursos pelo Estado, por suas autarquias e fundações, por

empresas públicas e sociedades de economia mista, a entidade de previdência
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complementar privada, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em

hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado;

XIII – a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos,

inclusive por antecipação de receita, pelo Estado e suas instituições financeiras, para

pagamento de despesas com pessoal ativo e inativo e com pensionistas dos

Municípios.”.

Art. 40 – Os §§ 1º e 2º do art. 163 da Constituição do Estado passam a vigorar com

a redação que segue, ficando o artigo acrescido dos seguintes §§ 1°-A e 3º a 6º:

“Art. 163 – (...)

§ 1º – É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de

verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas

em julgado, constantes de precatórios judiciários, apresentados até 1º de julho,

fazendo-se o pagamento, em valores atualizados monetariamente, até o final do

exercício seguinte.

 § 1°-A – Os débitos de natureza alimentícia compre endem aqueles decorrentes de

salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios

previdenciários e indenizações por morte ou invalidez, fundadas na responsabilidade

civil, em virtude de sentença transitada em julgado.

§ 2° – As dotações orçamentárias e os créditos aber tos serão consignados

diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a

decisão exequenda determinar o pagamento, segundo as possibilidades do depósito,

e autorizar, a requerimento do credor, e exclusivamente para o caso de preterimento

de seu direito de precedência, o sequestro da quantia necessária à satisfação do

débito.

§ 3º – O disposto no “caput” deste artigo, relativamente à expedição de precatórios,

não se aplica ao pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno valor

que a Fazenda Estadual ou Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial

transitada em julgado.

§ 4º – São vedados a expedição de precatório complementar ou suplementar de

valor pago, bem como o fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da

execução, a fim de que seu pagamento não se faça, em parte, na forma estabelecida
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no § 3º deste artigo e, em parte, mediante expedição de precatório.

§ 5º – A lei poderá fixar valores distintos para o fim previsto no § 3º deste artigo,

segundo as diferentes capacidades das entidades de direito público.

§ 6º – O Presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo,

retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatório incorrerá em crime de

responsabilidade.”.

Art. 41 – O “caput” do art. 174 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação, e o artigo fica acrescido do seguinte § 3°:

“Art. 174 – O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores serão eleitos em pleito direto

e simultâneo, realizado em todo o Estado no primeiro domingo de outubro do ano

anterior ao do término do mandato daqueles a que devam suceder, para mandato de

quatro anos, aplicadas as regras do art. 77 da Constituição da República no caso de

Municípios com mais de duzentos mil eleitores.

(...)

§ 3º – O Prefeito e quem o houver sucedido ou substituído no curso do mandato

poderão ser reeleitos para um único período subsequente.”.

Art. 42 – Fica acrescentado ao art. 232 da Constituição do Estado o seguinte § 3º:

“Art. 232 – (...)

§ 3º – A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública e da sociedade de

economia mista e suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção

ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre:

I – a sua função social e as formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade;

II – a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, mesmo quanto

aos direitos e às obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;

III – a licitação e a contratação de obras, serviços, compras e alienações,

observados os princípios da administração pública;

IV – a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com

a participação de acionistas minoritários;

V – os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos

administradores.”.

Art. 43 – Ficam acrescentados ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
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da Constituição do Estado os seguintes arts. 130 a 138:

“Art. 130 – É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria, bem

como de pensão a seus dependentes, aos servidores públicos que, até a data de

publicação da Emenda à Constituição da República n° 41, de 19 de dezembro de

2003, tiverem cumprido todos os requisitos para a obtenção desses benefícios, com

base nos critérios da legislação então vigente.

§ 1° – O servidor de que trata o “caput” deste arti go que opte por permanecer em

atividade tendo completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que

conte, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de

contribuição, se homem, fará jus a abono de permanência equivalente ao valor de

sua contribuição previdenciária.

§ 2° – Os proventos da aposentadoria integral ou pr oporcional a ser concedida aos

servidores públicos referidos no “caput” deste artigo, bem como as pensões de seus

dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que

foram atendidas as prescrições nela estabelecidas para a concessão desses

benefícios ou de acordo com a legislação vigente, por opção do servidor.

§ 3° – São mantidos todos os direitos e garantias a ssegurados nas disposições

constitucionais vigentes em 16 de dezembro de 1998, data de publicação da Emenda

à Constituição da República n° 20, aos servidores e  aos militares, inativos e

pensionistas, aos anistiados e aos ex-combatentes, assim como aos que já tenham

cumprido, até aquela data, os requisitos para usufruírem tais direitos, observado o

disposto no § 1° do art. 24 da Constituição do Esta do.

Art. 131 – Observado o disposto no art. 135 deste Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias, é assegurado o direito de opção pela aposentadoria

voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 36, §§ 3° e 17, da

Constituição do Estado, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo

das administrações públicas direta, autárquica e fundacional até 16 de dezembro de

1998, data de publicação da Emenda à Constituição da República n° 20, quando o

servidor preencher cumulativamente as seguintes condições:

I – tiver cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade,

se mulher;
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II – tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;

III – contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a 20% (vinte por cento) do

tempo que, na data de publicação da Emenda à Constituição da República n° 20, de

1998, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea “a” deste inciso.

§ 1° – O servidor que cumprir as exigências para ap osentadoria na forma do “caput”

deste artigo terá os seus proventos de inatividade reduzidos para cada ano

antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos pelo art. 36, § 1°, III, “a”, e

§ 5° da Constituição do Estado, na seguinte proporç ão:

I – 3,5% (três vírgula cinco por cento), para aquele que tiver completado as

exigências para aposentadoria na forma do “caput” deste artigo até 31 de dezembro

de 2005;

II – 5% (cinco por cento), para aquele que tiver completado as exigências para

aposentadoria na forma do “caput” deste artigo depois de 31 de dezembro de 2005.

§ 2° – Aplica-se ao magistrado e ao membro do Minis tério Público e do Tribunal de

Contas o disposto neste artigo.

§ 3° – Na aplicação do disposto no § 2° deste artig o, o magistrado ou o membro do

Ministério Público ou do Tribunal de Contas, se homem, terão o tempo de serviço

exercido até 16 de dezembro de 1998, data de publicação da Emenda à Constituição

da República n° 20, contado com acréscimo de 17% (d ezessete por cento),

observado o disposto no § 1° deste artigo.

§ 4° – O professor servidor do Estado, incluídas su as autarquias e fundações, que,

até 16 de dezembro de 1998, data de publicação da Emenda à Constituição da

República n° 20, tenha ingressado regularmente em c argo efetivo de magistério e que

opte por aposentar-se na forma do disposto no “caput” deste artigo terá o tempo de

serviço exercido até a publicação dessa emenda contado com acréscimo de 17%

(dezessete por cento), se homem, e de 20% (vinte por cento), se mulher, desde que

se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas funções de

magistério, observado o disposto no § 1°.

§ 5° – O servidor de que trata este artigo que tenh a completado as exigências para
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aposentadoria voluntária estabelecidas no “caput” deste artigo e que opte por

permanecer em atividade fará jus a abono de permanência equivalente ao valor de

sua contribuição previdenciária.

§ 6° – Às aposentadorias concedidas de acordo com e ste artigo aplica-se o

disposto no art. 36, § 8°, da Constituição do Estad o.

Art. 132 – Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas

estabelecidas no art. 36 da Constituição do Estado ou pelas regras estabelecidas no

art. 131 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o servidor do Estado,

incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até

31 de dezembro de 2003, data de publicação da Emenda à Constituição da República

n° 41, poderá aposentar-se com proventos integrais,  que corresponderão à totalidade

da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na

forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição

contidas no § 5° do art. 36 da Constituição do Esta do, preencher, cumulativamente,

as seguintes condições:

I – sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se

mulher;

II – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se

mulher;

III – vinte anos de efetivo exercício no serviço público;

IV – dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der

a aposentadoria.

Parágrafo único – Aplica-se aos proventos de aposentadorias concedidas em

conformidade com este artigo o disposto no art. 134 deste Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias.

Art. 133 – Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas

estabelecidas no art. 36 da Constituição do Estado ou pelas regras estabelecidas nos

arts. 131 e 132 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o servidor do

Estado, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço

público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais,

desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:
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I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se

mulher;

II – vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de

carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III – idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 36, § 1°,

III, “a”, e § 5° da Constituição do Estado, de um a no de idade para cada ano de

contribuição que exceder a condição prevista no inciso I.

Parágrafo único – Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas

com base neste artigo o disposto no art. 134 deste Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias, observando-se igual critério de revisão para as pensões

derivadas dos proventos de servidores falecidos que se tenham aposentado em

conformidade com este artigo.

Art. 134 – Observado o disposto no art. 24, § 1°, d a Constituição do Estado, os

proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargos de provimento efetivo

e as pensões já concedidas até 31 de dezembro de 2003, data de publicação da

Emenda à Constituição da República n° 41, bem como os proventos e pensões de

que tratam os arts. 130 e 132 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,

serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a

remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos

aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente

concedidos aos servidores em atividade, mesmo quando decorrentes da

transformação ou da reclassificação do cargo ou da função em que se deu a

aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da

lei.

Art. 135 – Observado o disposto no art. 36, § 10, da Constituição do Estado, o

tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria

cumprido até a edição de lei que discipline a matéria será contado como tempo de

contribuição.

Art. 136 – A vedação prevista no inciso II do § 6o do art. 36 da Constituição do

Estado não se aplica aos membros de Poder e aos inativos, servidores e militares,

que, até 16 de dezembro de 1998, data de publicação da Emenda à Constituição da
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República nº 20, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso

público de provas ou de provas e títulos e pelas demais formas previstas na

Constituição do Estado, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma

aposentadoria pelos regimes de previdência a que se referem o art. 36 da

Constituição do Estado e o art. 40 da Constituição da República, aplicando-se-lhes,

em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 do art. 36 da Constituição do

Estado.

Art. 137 – Os vencimentos, a remuneração, os subsídios, as vantagens e os

adicionais, bem como os proventos de aposentadoria, as pensões ou outras espécies

remuneratórias percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais

e de qualquer natureza, que estejam sendo recebidos pelos ocupantes de cargos,

empregos ou função pública da administrações públicas direta, autárquica e

fundacional e dos membros de quaisquer dos Poderes, do Ministério Público, do

Tribunal de Contas, bem como pelos detentores de mandato eletivo e pelos demais

agentes políticos, em desacordo com a Constituição, serão imediatamente reduzidos

aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de direito

adquirido ou percepção de excesso a qualquer título.

Art. 138 – Enquanto não for editada a lei a que se refere o § 9° do art. 24 da

Constituição do Estado, não será computada, para efeito dos limites remuneratórios

de que trata o § 1° do mesmo artigo, nenhuma parcel a de caráter indenizatório, assim

definida pela legislação em vigor na data de publicação da Emenda à Constituição da

República n° 41, de 2003.”.

Art. 44 – Ficam revogados o art. 37, os incisos VII e VIII do art. 62, a alínea “d” do

inciso I do art. 125 e os arts. 114, 282 e 287 da Constituição do Estado.

Art. 45 – Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2009.

Lafayette de Andrada - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Ana Maria Resende

- Carlos Gomes - Delvito Alves - Sebastião Costa - Adalclever Lopes - Alberto Pinto

Coelho - Almir Paraca - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago -

Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo

Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
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Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira -

Glaúcia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa -

João Leite - José Henrique - Juarez Távora - Leonardo Moreira - Luiz Humberto

Carneiro - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo

Aloise - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues -

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

Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Justificação: Para marcar a comemoração dos 20 anos da Constituição do Estado

de Minas Gerais, foi constituída, na Assembleia Legislativa, uma Comissão

Extraordinária, composta dos Deputados Lafayette de Andrada, Coordenador, Ana

Maria Resende, Carlos Gomes, Delvito Alves e Sebastião Costa. Os trabalhos da

Comissão foram divididos em duas frentes. Uma comemorativa, que inclui a

publicação de uma edição especial da Constituição mineira e a exibição de painel de

fotos dos constituintes; e outra, técnica, consistente na elaboração de uma Proposta

de Emenda à Constituição Estadual para adequá-la às modificações introduzidas na

Constituição da República de 1988.

Trata-se de um trabalho desafiador, em especial a tarefa de atualização do Texto

Constitucional. Basta lembrar que a Constituição Federal já recebeu, até o momento,

58 emendas, abrangendo modificações importantes em áreas sensíveis, como

previdência e Poder Judiciário. Muitas têm repercussão direta na aplicação de direitos

fundamentais dos cidadãos e nas instituições públicas estaduais, o que realça a

importância deste trabalho de atualização por meio do poder constituinte de reforma.

O objetivo da Comissão não foi realizar a tarefa de adequação como uma simples

transposição acrítica de dispositivos da Lei Maior para a Carta mineira. Ao contrário.

A Comissão tomou como ponto de partida a ideia de que a manifestação do poder

constituinte é sempre uma valiosa oportunidade para o povo refletir sobre as

mudanças e renovar o compromisso com o tipo de projeto que pretende construir.

Neste sentido, foram realizadas várias audiências públicas, que buscaram reunir os

olhares e contribuições de representantes da sociedade civil organizada. Para tratar

da reforma do Poder Judiciário, por exemplo, foram ouvidos representantes da

Defensoria Pública, OAB, Ministério Público, Poder Judiciário de 1ª e 2ª instâncias,
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representantes de entidades de classe, entre outros.

Em razão da amplitude do trabalho, foi priorizada, neste primeiro momento, a

atualização dos temas considerados mais estruturais. São eles: reforma

administrativa, da previdência, reforma do Poder Judiciário e reforma tributária e

financeira. Pode-se dizer que a proposta que se segue foi construída a partir desses

quatro eixos. Todavia, em torno dessas questões, outras mudanças foram

introduzidas.

A seguir, apresentaremos, de forma sucinta, o conteúdo das alterações.

No que se refere à reforma do Poder Judiciário, foram incorporadas as

modificações realizadas, no texto da Constituição da República, pela Emenda à

Constituição nº 45, de 2004. Todas elas têm por objetivo favorecer o acesso à

Justiça. Entre as mais importantes, podem ser destacadas as novas regras de

ingresso na magistratura; a vedação de férias coletivas nos juízos e tribunais de

segundo grau; a determinação de que o número de Juízes na unidade jurisdicional

seja proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população; o

estabelecimento de requisitos essenciais ao processo de vitaliciamento dos

magistrados; os novos critérios para a remoção e a permuta de Juízes; a exigência de

publicidade para as decisões administrativas dos tribunais; a criação de critérios

objetivos para a promoção por merecimento; a distribuição imediata dos processos

em todos os graus de jurisdição; o funcionamento descentralizado do Poder

Judiciário, com a instituição das Câmaras Regionais e a previsão da instalação da

Justiça itinerante.

Quanto à administração pública e ao regime jurídico dos servidores públicos, as

normas constantes na redação original da Constituição da República foram muito

alteradas, em especial pelas Emendas à Constituição nºs 19 e 20, de 1998, e 41, de

2003, conhecida a primeira como reforma administrativa, e as duas últimas como

reforma da previdência. Embora a maioria das disposições modificadas aplique-se

diretamente aos Poderes do Estado, a Carta mineira incorporou apenas algumas

delas, gerando uma indesejável situação de descompasso entre os textos normativos.

Em matéria de administração pública, pode-se mencionar, das mudanças a serem

feitas no Texto Constitucional estadual, a extensão do direito de acesso a cargos,
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funções e empregos públicos aos estrangeiros; a previsão do subsídio em parcela

única como forma remuneratória de membro de Poder, detentor de mandato eletivo,

Secretário de Estado, além de outros servidores organizados em carreira; a aplicação

do teto remuneratório não apenas aos servidores de pessoas jurídicas de direito

público, mas também aos empregados de empresas estatais que recebam recursos

do Estado para pagamento de despesas de pessoal ou custeio.

Na mesma linha, o delineamento do regime próprio de previdência dos servidores

públicos também mereceu especial atenção da Comissão. Nesse ponto, devem ser

incorporadas à Carta mineira, a par de outras alterações, a previsão do tempo de

contribuição como requisito ou critério fundamental para aquisição de direito a

benefícios previdenciários, em substituição ao tempo de serviço; a possibilidade de

criação de regime de previdência complementar para os servidores do Estado; e a

incidência de contribuição previdenciária exclusivamente sobre a parcela dos

proventos de aposentadoria ou benefícios de pensão que excedam o teto do regime

geral de previdência social, conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal

Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 3.105-8 e 3.128-7.

Já em relação à reforma tributária e financeira, foram inseridas no Texto

Constitucional alterações atinentes às disponibilidades de caixa do Estado, à

expedição de precatórios e ao ICMS, decorrentes das Emendas à Constituição da

República nºs 30, de 2000, 37, de 2002, e 42, de 2003.

O trabalho realizado pela Comissão Extraordinária, para além desses quatro

grandes grupos temáticos, abrangeu também matérias esparsas, que também

demandavam adequação da Carta mineira ao texto da Constituição da República.

Desse rol, podemos citar a possibilidade de reeleição dos Chefes do Poder Executivo

e a suspensão de efeitos do pedido de renúncia do parlamentar submetido a

processo que vise ou possa levar à perda do mandato.

As alterações propostas são o primeiro passo deste processo de revisão da

Constituição mineira. Certamente, no curso da tramitação da proposta nesta Casa,

este trabalho receberá enriquecedoras contribuições dos Deputados, imbuídos do

compromisso de dar continuidade ao incessante e inesgotável processo de mudança

constitucional. Para alcançar esse desiderato, contamos com o apoio dos nobres
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pares desta Casa.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.997/2009

Dispõe sobre a inclusão na grade curricular do ensino médio da disciplina de

Noções Básicas de Políticas Antidrogas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as escolas públicas e privadas integrantes do Sistema Estadual de

Educação obrigadas a inserir na grade curricular do ensino médio a disciplina de

Noções Básicas de Políticas Antidrogas.

Art. 2o - A série em que a matéria será incluída e o conteúdo a ser ministrado será

definida pelo órgão competente da Secretaria de Estado de Educação em parceria

com a Subsecretaria de Estado Antidrogas.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão cobertas por

recursos orçamentários próprios, suplementados, se necessário.

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

Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2009.

Duarte Bechir

Justificação: Analisando o crescimento do uso de entorpecentes em nosso Estado e

sabendo que este uso indevido de drogas constitui, na atualidade, séria e persistente

ameaça à humanidade e à estabilidade das estruturas e dos valores políticos,

econômicos, sociais e culturais de todos os Estados e sociedades, buscamos através

de legislação específica, orientar nossos jovens quanto aos malefícios desse uso.

Segundo o representante do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime -

UNODC - no Brasil, Bo Mathiasen, o combate às drogas exige um enfrentamento

global dos governos, uma vez que o mercado ilícito estimula a violência e a

corrupção. Mathiasen também reafirmou a posição da ONU contrária à legalização

das drogas. “Álcool e tabaco causam mais mortes, porque são legais”, afirmou.

Segundo Relatório sobre Drogas 2009, da ONU, a produção e o uso de drogas

sintéticas cresceram nos últimos anos nos países em desenvolvimento. Apontou

ainda que o mercado global de cocaína, ópio, morfina, heroína e maconha está
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estável ou em declínio. A maconha permanece como a droga mais cultivada e

consumida em todo o mundo, com o total de consumidores anuais estimado entre

143 milhões e 190 milhões de pessoas.

No Brasil, as apreensões de ecstasy dispararam em 2007, com mais de 211 mil

unidades interceptadas, contra 11.648 unidades em 2006. O Brasil já está entre os

países com maiores apreensões de substâncias do grupo ecstasy no mundo.

Outra droga cujas apreensões evidenciam um aumento de consumo no País é o

crack. Em 2006, foram apreendidos 145 mil quilos das pedras no Brasil e, em 2007,

esse total chegou a 578.060 quilos.

Com este projeto busca-se a prevenção para os diferentes aspectos do processo do

uso indevido de drogas lícitas ou ilícitas, buscando desencorajar o uso inicial,

promover a interrupção do consumo dos usuários ocasionais e reduzir as perniciosas

consequências sociais e de saúde.

Considerando a relevância desta matéria, submeto aos meus nobres pares este

projeto de lei, pedindo sua aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Célio

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 599/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.998/2009

Declara de utilidade pública a Associação Obra Social Maria do Carmo Fonseca

Silva, com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Obra Social Maria do

Carmo Fonseca Silva, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2009.

Gilberto Abramo

Justificação: A Associação Obra Social Maria do Carmo Fonseca Silva, com sede

no Município de Contagem, fundada em 20/11/2005, é entidade filantrópica,

beneficente e sem fins lucrativos. Seu objetivo é a promoção e o amparo às pessoas

da terceira idade, às crianças e aos carentes.
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Os membros de sua diretoria são reconhecidamente pessoas idôneas e não são

remunerados pelo exercício de suas funções. Desde a sua fundação, a Associação

vem cumprindo fielmente suas finalidades estatutárias, prestando relevantes serviços

à comunidade.

A entidade espera, com a obtenção do título de utilidade pública, firmar parcerias

com órgãos do Estado, o que lhe propiciará melhores condições para desenvolver

suas atividades.

- 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 3.999/2009

Declara de utilidade pública a Liga Ourobranquense de Desportos, com sede no

Município de Ouro Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Liga Ourobranquense de Desportos,

com sede no Município de Ouro Branco.

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

Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2009.

Inácio Franco

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo declarar de utilidade pública a Liga

Ourobranquense de Desportos, com sede no Município de Ouro Branco, que tem por

principal finalidade a difusão, o aperfeiçoamento e a disciplina da prática do desporto

amador.

A Liga também organiza campeonatos e torneios oficiais, servindo ao Município, ao

Estado e a União, promovendo o bem-estar do cidadão e principalmente dos jovens e

dos adolescentes.

É incontestável a grandeza dessa importante atividade, de modo que contamos

com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N° 4.000/2009

Institui o Sistema de Comunicação e Cadastro e Atendimento Psicológico e Social

aos pais de crianças e adolescentes desaparecidos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Sistema de Comunicação e Cadastro de Crianças e

Adolescentes Desaparecidos do Estado de Minas Gerais, destinado a dar agilidade e

eficácia à busca de crianças e adolescentes que tenham desaparecido no Estado.

§ 1º - Somente será inscrita no Sistema a criança ou adolescente cujo

desaparecimento tenha sido registrado perante a autoridade policial competente.

§ 2º - Após o registro do desaparecimento da criança ou do adolescente, os pais

passam a ter assistência psicológica e social por um período mínimo de 15 (quinze)

dias ou até 48 (quarenta e oito) horas depois que a criança tenha sido localizada.

Art. 2º - O Sistema de que trata o art. 1º será formado e mantido pelas Secretaria de

Defesa Social e Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme suas respectivas

áreas de competências, às quais caberá inserir e retirar dados e estabelecer meios

de divulgação das informações constantes no cadastro.

Parágrafo único - O Sistema terá atualização periodicamente, com o objetivo de

retirar do cadastro os registros das crianças ou adolescentes desaparecidos que

tenham sido encontrados ou que tenham sua morte comprovada, bem como inserir

dados relativos a novas ocorrências.

Art. 3º - Os órgãos públicos do Estado, estações rodoviárias e ferroviárias,

aeroportos, escolas e hospitais ficam obrigados a reservar espaços nas suas

repartições, em locais de maior circulação de pessoas, para a afixação de cartazes

ou similares, contendo identificação, fotografia e demais dados das crianças ou

adolescentes desaparecidos, bem como colocar, em local apropriado, caixa coletora,

papel e caneta para as anotações de denúncias, pistas e quaisquer informações, que

serão recolhidas e entregues à autoridade policial a cada 12 horas.

Art. 4º - O Poder Executivo elaborará e distribuirá nas escolas da rede pública e da

rede privada de ensino, cartilha contendo informações sobre os cuidados a serem

tomados pelas crianças e adolescentes.

Art. 5º - A mídia do Estado veiculará dados das crianças ou adolescentes
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desaparecidos, destinando espaços, nos veículos de comunicação impressa,

televisiva, radiofônica e eletrônica, para sua divulgação.

Art. 6º - A divulgação de dados de crianças e adolescentes desaparecidos somente

será feita se precedida de autorização expressa dos seus pais ou responsáveis, em

conformidade com a legislação federal.

Art. 7º - A autoridade policial do Estado que detiver ou encaminhar para tratamento

ou assistência crianças e adolescentes abandonados ou autores de ato infracional

deverá comunicar o fato, em regime de urgência, com dados identificadores da

pessoa, à Secretaria de Estado de Defesa Social e ao Ministério Público.

Art. 8° - Caso seja localizado o corpo de uma crian ça ou adolescente, a família terá

direito de acompanhar a necrópsia com assistência de médico escolhido por ela ou

pelo Ministério Público.

Art. 9° - As entidades assistenciais, públicas ou p rivadas, que recebam e abriguem

crianças e adolescentes abandonados ou autores de ato infracional deverão enviar

periodicamente à Secretaria de Estado de Defesa Social e ao Ministério Público

relatório dos dados identificadores das crianças ou adolescentes que tenham dado

entrada nestes estabelecimentos.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor a partir da sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: O número de pessoas desaparecidas no País, especialmente crianças,

passa de 4 mil. No Estado de Minas Gerais, o problema já atinge proporções

consideráveis, e quase nada vem sendo feito para dar às famílias que vivem o drama

do desaparecimento de um de seus membros condições que favoreçam suas

tentativas de tentar reencontrá-lo e, enquanto durar o desaparecimento, a devida

atenção psicológica.

O Estado tem condições de fazer bem mais do que vem fazendo, e com custo

praticamente nulo.

Adotando as medidas propostas, o Estado de Minas Gerais estará dando um passo

fundamental para que o problema possa ser amenizado, permitindo àqueles que têm

membro da família desaparecido uma chance ou perspectiva de descobrir o paradeiro
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desse ser humano, e que não têm recebido do nosso Estado um mínimo de atenção

nem o indispensável atendimento psicológico, capaz de atenuar a dor da incerteza e

preparar para o desfecho da perda definitiva ou do reencontro - episódio sempre

traumático e de profundos efeitos na estrutura familiar, com reflexo em toda a

comunidade.

- 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 4.001/2009

Declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de Juruaia, com sede no

Município de Juruaia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de Juruaia,

com sede no Município de Juruaia.

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

Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2009.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: A Sociedade São Vicente de Paulo é um movimento católico de leigos

que se dedicam a atividades voltadas a aliviar o sofrimento do próximo, em particular

dos menos favorecidos, por meio das ações coordenadas de seus membros. O

trabalho da SSVP está fundamentado em suas Obras Unidas: creches, educandários,

asilos, entre outras instituições, que mantém e administra.

O Lar São Vicente de Paulo de Juruaia é parte dessa organização, tendo como

propósito desenvolver trabalho de cunho comunitário na área de assistência social,

especialmente de amparo e socialização dos necessitados, idosos ou não, sem

família ou cujos membros não tenham condições de ampará-los.

Com esse propósito, promove a assistência aos abrigados em suas necessidades

básicas, a fim de recuperá-los como cidadãos conscientes de seus direitos e deveres.

Por seus esforços de ajuda aos necessitados, contamos com o apoio dos nobres

pares à aprovação deste projeto de lei, que pretende declarar de utilidade pública o

Lar São Vicente de Paulo de Juruaia.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
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Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.002/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de Juruaia -

ACMJ -, com sede no Município de Juruaia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Moradores de Juruaia - ACMJ -, com sede no Município de Juruaia

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

Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2009.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: Congregando pessoas físicas e jurídicas, a Associação Comunitária

dos Moradores de Juruaia tem como finalidade o desenvolvimento econômico e social

daquela comunidade e a consequente melhoria da qualidade de vida de seus

habitantes. Com esse propósito, realiza atividades educacionais, sociais, culturais e

desportivas, objetivando a integração de seus associados e o aperfeiçoamento da

cordialidade entre eles; zela pela melhoria das condições de vida e do

embelezamentos dos bairros; promove a assistência a pessoas carentes,

especialmente o atendimento a idosos e crianças; desenvolve projetos por melhores

condições de moradia, higiene, saúde e segurança dos residentes na comunidade;

mantém uma emissora de radiodifusão comunitária.

Por seu trabalho de significativa importância em nosso Estado, contamos com o

apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei, que pretende declarar a

Associação Comunitária dos Moradores de Juruaia 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 4.003/2009

Acrescenta o § 3º ao art. 10 da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que

dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -,

estabelecendo alíquota de 1% (um por cento) para veículos movidos, simultânea ou
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alternativamente, por eletricidade e outra modalidade de energia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 10 da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, fica acrescido do

seguinte § 3º:

“Art. 10 - (...)

§ 3º – Os veículos movidos, simultânea ou alternativamente, por eletricidade e outra

modalidade de energia terão alíquota de 1%, independentemente da categoria.”.

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

Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2009.

Chico Uejo

Justificação: Este projeto de lei visa a alterar a alíquota do IPVA incidente sobre

veículos híbridos que possuam capacidade de ser movidos, simultânea ou

alternativamente, por eletricidade e outras modalidades de energia, tais como o

combustível fóssil e o álcool.

A atenção aos impactos ambientais decorrentes da utilização de veículos de todas

as espécies e categorias vem se acentuando e condicionando a elaboração de

normas legais. Assim, a redução do ônus fiscal aos proprietários de veículos que se

utilizam de combustíveis causadores de menor degradação ambiental mostra-se

como importante incentivo à produção e à aquisição desses veículos. Nesse aspecto,

é possível destacar os veículos híbridos que utilizam motor elétrico, que não emite

poluentes nem provoca ruídos.

Importante é mencionar que a referida medida – desonerar do IPVA os veículos não

poluentes – já foi adotada em vários Estados brasileiros, tais como Ceará (art. 4º, IX,

da Lei nº 12.023, de 1992), Sergipe ( art. 4º, XI, da Lei nº 3.287, de 1992) e Rio de

Janeiro (art. 10, VII, da Lei nº 2.877, de 1997).

Apesar de não haver produção nacional em escala de veículos dessa natureza no

presente momento, a diminuição da alíquota do IPVA mostra-se pertinente em razão

do crescente avanço tecnológico que as empresas montadoras de automóveis vêm

apresentando na busca de veículos à base de fontes alternativas de energia.

Ademais, não se pode ignorar a possibilidade de importação de veículos automotores

que fazem uso desses motores.
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Em realidade, a ausência de produção de automóveis ou outros veículos híbridos

dotados de motor elétrico é fator positivo, já que a previsão de redução de alíquota

não importará renúncia de receita, o que poderia configurar óbice, nos termos da Lei

de Responsabilidade Fiscal.

São esses os motivos que nos levaram a formular este projeto de lei, a cuja

aprovação esperamos contar com o indispensável apoio dos nobres pares.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Zezé

Perrella. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 956/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.004/2009

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 Glauce Botelho

Pinto, situada na Fazenda Caraíva/Brejos/Córrego Azul, no Município de Felisburgo,

com área de 123,7350ha (cento e vinte e três vírgula sete mil trezentos e cinquenta

hectares).

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

Sala das Reuniões, 12 de novembro 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.

REQUERIMENTOS

Nº 4.979/2009, do Deputado Neider Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Prefeitura Municipal de São Lourenço pelo Prêmio Nacional de

Conservação e Uso Racional de Energia - Edição 2009, do Ministério das Minas e

Energia, com o Projeto de Educação Ambiental, implantado e desenvolvido pelo

Departamento de Meio Ambiente da Secretaria de Serviços Urbanos. (- À Comissão

de Meio Ambiente.)
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Nº 4.980/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Defesa Social pedido de providências para a implantação de ações no

Município de Uberlândia com o objetivo de diminuir os índices de criminalidade e de

garantir mais segurança ao Município. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.981/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral do DER-MG pedido de informações sobre a viabilidade de se instalarem

conexões inteligentes para servir ao transporte de passageiros na região do Circuito

Montanhas Mágicas da Mantiqueira.

Nº 4.982/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Transportes pedido de informações sobre a viabilidade de se instalarem

conexões inteligentes para servir ao transporte de passageiros na região do Circuito

Montanhas Mágicas da Mantiqueira. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 4.983/2009, da Comissão de Administração Pública, 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 Betim, tendo em

vista a lei que dispõe sobre a criação de 230 varas federais.

Nº 4.984/2009, da Comissão de Saúde, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Sra. 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.

Nº 4.985/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada ao Secretário Nacional de Direitos Humanos cópia das notas

taquigráficas da 34ª Reunião Extraordinária, realizada em 28/10/2009, para tomada

de providências com vistas à inclusão de uma vinheta na campanha nacional sobre

desaparecidos políticos com os nomes de Gesulino França de Souza e Fábio

Rodrigues de Souza, desaparecidos desde o massacre de Ipatinga, em 7/10/63.

Nº 4.986/2009, da Comissão de Educação, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Universidade Federal de Itajubá por ter sido vencedora da 6ª

Maratona Universitária de Eficiência Energética, disputada em São Paulo.

Nº 4.987/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Educação pedido de providências para que se implante na grade da
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rede estadual de ensino programa de educação para o trânsito.

Nº 4.988/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Superintendente Regional do DNIT em Minas Gerais pedido de providências para que

seja construída uma trincheira ou um viaduto na BR - 381, em frente ao Carrefour, em

Contagem.

Nº 4.989/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Superintendente Regional do DNIT em Minas Gerais pedido de providências para a

aprovação do projeto de restauração e a abertura de processo licitatório das obras da

BR-040, entre o entroncamento da BR-356 e o Município de Ressaquinha.

Nº 4.990/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral do DER-MG pedido de providências para que seja pintada uma faixa de

divisão de pista na rodovia que liga os Municípios de São Domingos do Prata e

Dionísio.

Nº 4.991/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral do DER-MG pedido de providências para a estadualização da Estrada

Municipal E-010 da sede do Município de Pirapetinga até o limite com o Município de

Recreio.

Nº 4.992/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DNIT novo pedido de providências para limitar o trânsito de veículos pesados com

carga perigosa no Anel Rodoviário, entre 7 e 20 horas, bem como para estabelecer

limites de velocidade diferenciados para os carros e caminhões, tendo em vista que

não houve resposta da referida autarquia ao Requerimento nº 3.079/2008.

Nº 4.993/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Superintendente do DNIT em Minas Gerais pedido de providências para que sejam

instalados redutores eletrônicos de velocidade na BR-135, na Comunidade de

Lagoinha, no Município de Montes Claros.

Nº 4.994/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG e ao Detran-MG pedido de providências para o credenciamento de centros

de inspeção veicular no Estado.

Nº 4.995/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

BHTRANS pedido de providências para o credenciamento de centros de inspeção
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veicular no Estado.

Nº 4.996/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Rádio Juventude FM do Município de Além Paraíba pelos

20 anos de sua fundação.

Nº 4.997/2009, das Comissões de Assuntos Municipais e de Participação Popular,

em que solicitam seja encaminhado à Promotoria de Justiça de Contagem, à

Curadoria de Defesa do Meio Ambiente, do Patrimônio Histórico e Cultural, Habitação

e Urbanismo e à Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações, pedido de

providências com vistas à reabertura do Inquérito Civil nº 0079.08.000.372-0, que

trata do fornecimento dos serviços de água, esgoto e energia elétrica, e da Ação Civil

Pública nº 0079.03.083292-1, que versa sobre a responsabilidade civil do

empreendedor.

Nº 4.998/2009, das Comissões de Assuntos Municipais e de Participação Popular,

em que solicitam seja encaminhado ao Presidente da Câmara Municipal de

Contagem pedido de providências com vistas à inclusão do Bairro Liberdade II (

setores I, II e III ) no Plano Diretor desse Município como área de interesse público

social.

Nº 4.999/2009, das Comissões de Assuntos Municipais e de Participação Popular,

em que solicitam seja encaminhado ao Prefeito Municipal de Ribeirão das Neves

pedido de providências com vistas ao atendimento, em caráter emergencial, da

população do Bairro Liberdade II pelo posto de saúde do Bairro Liberdade.

Do Deputado Arlen Santiago em que solicita seja constituída Frente Parlamentar

por uma Nova Tabela do SUS.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões de

Administração Pública, de Direitos Humanos e de Transporte (3) e dos Deputados

Eros Biondini e outros e Dalmo Ribeiro Silva.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Administração Pública, de Educação, de Fiscalização Financeira, do Trabalho, de

Defesa do Consumidor, de Turismo e de Segurança Pública e dos Deputados Irani

Barbosa, Luiz Humberto Carneiro e Padre João.
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Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, o que

me traz à Tribuna hoje é uma informação muito importante publicada no “Diário do

Comércio” sobre as reservas minerais da região Nordeste do Estado de Minas

Gerais. Já tínhamos comunicado aqui a existência de uma megajazida de minério,

que foi motivo de manchete de vários jornais. Refiro-me ao minério de ferro da região

de Porteirinha, Rio Pardo, Salinas e Grão-Mogol, na ordem de 12.000.000.000t. Os

estudos começaram. Foi criado um consórcio, do qual participam empresas

importantes. É a primeira vez que um investimento dessa envergadura acontece na

região Nordeste do Estado, mais especificamente no chamado pobre Vale do

Jequitinhonha.

Temos, desde 2007, aqui da tribuna, dito, de forma muito clara, que essa pobreza

que nos impingiram, a miserabilidade que nos asseveram existe apenas em virtude

da falta de oportunidades, que nunca foram dadas àquela região para que tivesse

soluções de logística, a fim de explorar as grandes reservas de minério de ferro,

estanho, chumbo, bário, tório, lítio, caulim, grafite e tantos outros minerais presentes

na região. Em vista da distância dos grandes centros consumidores, somos sempre

colocados como reserva técnica das grandes empresas, até pelos governos estadual

e federal. Em um grande seminário realizado em Teófilo Otôni, por determinação do

Governador Aécio Neves, com todo o seu secretariado, foi elaborada uma pauta de

trabalhos, que vem sendo, silenciosamente, desenvolvida pela Secretaria de Estado

de Desenvolvimento Econômico. No entanto as notícias já começaram a aparecer

nos jornais. A revelação da existência dessas grandes jazidas oferece a todos nós a

oportunidade de buscarmos o entendimento com os Prefeitos da região e com os

demais Deputados lá votados, a fim de fazermos uma grande corrente de trabalho, de

pressão, para que as oportunidades empresariais naquela área possam, de fato, ser

transformadas em realidade.

O “Diário do Comércio”, numa reportagem de Rafael Tomaz, diz: “As reservas de

minério de ferro estimadas em 12.000.000.000t, a serem exploradas pelo Consórcio

Novo Horizonte, no Norte de Minas, já atraem a atenção de investidores
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estrangeiros”. A imprensa mineira só não sabe que aquela região não é Norte, mas

Nordeste. Sempre a divulga como Norte. Continua: “O projeto ainda depende da

logística para escoar a produção até o litoral, o que deverá ser feito por meio de

ferrovia”.

Isso, Sr. Presidente, para nós, é uma decisão importante do governo de Minas

Gerais. No início do projeto, a Mtransminas, a Miba, a Companhia Siderúrgica

Nacional, a Votorantim e a Vale do Rio Doce, enfim, todas elas pensavam em

implantar um mineroduto para a exploração dessa jazida, e isso já começa em 2011.

Aqui, desta tribuna, em vários pronunciamentos, dizíamos que o governo não poderia

aceitar que o projeto começasse errado, porque, na verdade, naquela região, não há

apenas as jazidas de minério de ferro.

Além das 12.000.000.000t localizadas em quatro Municípios, espraiam-se as

jazidas para Jenipapo de Minas, Berilo, Chapada do Norte. Essas jazidas chegam a

mais 20.000.000.000t, o que significa que são as maiores da América Latina.

Não podíamos aceitar que fosse mineroduto, porque atenderia apenas um

segmento mineral, e nós temos hoje na região a exploração extensiva, em dezenas,

quase que em centenas de Municípios, de granito, que já soma 400 carretas por dia

nas estradas da região. Então, Sr. Presidente, a notícia publicada no “Diário do

Comércio” nos deixa mais tranquilos em relação à decisão das Secretarias de

Governo, de Desenvolvimento Econômico, que já convenceu o Consórcio Novo

Horizonte, formado por essas empresas, de que, efetivamente, a região precisa de

uma ferrovia.

Lembro-me do primeiro pronunciamento que fiz aqui, em 2007, como Deputado

recém-empossado, eu falava exatamente da necessidade da reconstrução da Estrada

de Ferro Bahia-Minas ou de se fazer um ramal ligando a Estrada de Ferro Vitória-

Minas de Governador Valadares até a região do Médio Jequitinhonha, oferecendo,

dessa forma, a possibilidade logística de podermos fazer ramais para aproveitar todas

as jazidas minerais existentes na região.

A alegria dessa notícia, Sr. Presidente, nos leva a fazer esse pronunciamento, mas,

sobretudo, à ótica diferenciada que aconteceu. O Diretor-Presidente da Mineração

Bahia - Miba -, Alexandre Couri, já está trazendo investidores chineses para investir
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nessa grande área do Norte e do Nordeste de Minas Gerais. Já estão assegurados

recursos da ordem de 2.400.000.000. E, entre as possibilidades para o corredor

logístico na região, está sendo estudada a criação de um ramal que ligará o Norte de

Minas até a Estrada de Ferro Transcontinental, a chamada Estrada de Ferro 354.

Mas a luta de todos nós, mineiros, é para que o foco não seja desviado. A

Transcontinental vai sair de Ilhéus, Bahia, ligando o interior do Estado, seguindo até o

Distrito Federal, chegando, aliás, próximo ao Mato Grosso do Sul, e eliminaria de

Minas Gerais a possibilidade de haver na região do Jequitinhonha essa estrada de

ferro. Aí veio uma segunda luta, que temos que encetar. A primeira foi não permitir

que esse consórcio empresarial que vai explorar minério de ferro em nossa região

fizesse mineroduto, porque serviria apenas para minério de ferro. Agora que já se

optou pela ferrovia, já estamos sentido desvios de que essa ferrovia não seria mais

no Vale do Jequitinhonha, no Vale do Mucuri.

Nosso pronunciamento tem esse condão de revelar à população do Norte e do

Nordeste de Minas a necessidade de unificação dos seus parlamentares na luta, para

que, efetivamente, não se permita o deslocamento do eixo dessa ferrovia do interesse

maior, uma ferrovia que vai ligar a Transcontinental, passando no território baiano

apenas, em vez de passar pelo Sul da Bahia, pelo Norte do Espirito Santo,

abrangendo todo o Vale do Jequitinhonha e o do Mucuri. Essa ferrovia será altamente

danosa aos interesses sociais de Minas Gerais, da região dita mais pobre de nosso

Estado. Então, é preciso que a bancada do Norte, junto a nós e a outros Deputados

Federais interessados nesse assunto, companheiros votados na região, nos ajudem

no trabalho de sensibilização, para que, de fato, se enxergue que não existe apenas

essa jazida, que não é apenas o grafite de Pedra Azul, de Salto da Divisa, não

apenas o minério de ferro de Porteirinha, Rio Pardo, Salinas e Grão-Mogol. Nós

temos jazidas de chumbo, de estanho, temos jazida de minério de ferro próximo a

Malacacheta, mais abaixo, já no Mucuri; temos caulim em Padre Paraíso, em Caraí;

temos calcário aflorado em Poté. Quer dizer, são dezenas de oportunidades

empresariais que a região perderia, se permitíssemos que se fizesse o estudo de um

ramal ferroviário para ligar na Transcontinental, que não tem um metro sequer

realizado.
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Começar uma ferrovia chamada “transcontinental” que não tem um metro

construído sequer, é um projeto do governo federal. E o estudo começa a tomar um

caminho diferenciado, que não interessa a Minas Gerais, não interessa ao Nordeste

de Minas, ao Vale do Jequitinhonha, ao Vale do Mucuri, porque, se permitíssemos

esse acontecimento, perderíamos o “gancho” de uma realização mais próxima.

A Vale, que faz parte do Consórcio Novo Horizonte, já tinha aventado a hipótese de

construir, por si mesma, o ramal ferroviário de Valadares a Itaobim.

Neste instante, apelo às lideranças dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, por

meio da Amaje, da Ameje, da Ambaj, da Amuc, das Associações Microrregionais de

Municípios, para que façam coro com o governo de Minas, com o objetivo de

pressionar para que essa exploração, que começará em 2011, não venha

acompanhada da ilusão de que teremos uma estrada de ferro ou um ramal ferroviário

ligando uma ferrovia transcontinental que não existe, que está apenas no plano do

governo.

Sabemos muito bem que esse plano do governo, o PAC, está tendo problemas.

Não existe uma só obra do PAC concluída ainda. No final do ano passado, tínhamos

apenas 12% das obras do PAC realizadas. Há obra do PAC anunciada que não foi

nem começada ainda. Uma delas é a Transcontinental, que não existe. Então, não

podemos permitir. Não podemos esperar tanto tempo para imaginar a possibilidade

de começar uma ferrovia em Ilhéus, seguindo para o sertão baiano para se ligar ao

Distrito Federal.

Essa ótica precisa ser exposta de forma clara, Sr. Presidente. Para quem vem

lutando desde 1970 pela exploração das jazidas minerais daquela região, urge que

façamos um apelo ao governo do Estado, à Secretaria de Desenvolvimento

Econômico, para que não se permita sequer a continuação da especulação dessa

possibilidade de se amarrar um grande projeto de mineração em uma área já

estudada, quantificada, onde temos reserva de 12 bilhões, com um consórcio já

montado para explorar, em um projeto de ferrovia que nem começou.

Então, essa é a minha preocupação, Sr. Presidente. Nesta reta final de ano,

preocupados que estamos com o Orçamento, com outros assuntos, com as festas de

fim de ano, que não percamos nosso foco, que é pedir ao governo do Estado e à
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Secretaria de Desenvolvimento Econômico que não deixe desviar o assunto daquilo

que é a necessidade dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha. Nós, com esse

megaprojeto, começamos apenas a explorar a grande riqueza existente no subsolo

de nossa região.

Vejam, V. Exas., que aqui comparamos um dia a história do gás do Vale do São

Francisco àquele assunto comprometido. Monteiro Lobato, grande escritor, já falava

na existência de petróleo no Brasil, e ninguém acreditava. E falávamos aqui, e há 40

anos se fala, da exploração do gás do São Francisco. Finalmente a Codemig assumiu

e já está iniciando a exploração do gás, começando a perfurar o primeiro poço.

E agora vem esta matéria muito interessante: “Empresários chineses interessados

na exploração de minério de ferro na nossa região”, mas, ao mesmo tempo, uma

ideia maluca de permitir que um estudo que está sendo feito com empresas já

determinadas a começar a exploração em 2011 desvie o foco da ferrovia, que é

necessária, da reconstrução da Estrada de Ferro Bahia-Minas ou do ramal ferroviário

de Valadares a Itaobim, como já estava projetado e planejado pelo Instituto de

Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais - Indi.

Caro Presidente, agradeço a oportunidade de fazer esse alerta e peço a Deus que,

neste final de ano, todos nós, Deputados votados e Prefeitos da região e o próprio

governo do Estado, entendamos a necessidade de não desviar o foco dessa

exploração mineral na região do Vale do Jequitinhonha.

Não podemos permitir que nossas riquezas sejam direcionadas por meio de uma

ferrovia intercontinental que não existe, para a qual nem um metro sequer foi

construído, quando temos, próxima de nós, tanto a Estrada de Ferro Vitória-Minas

quanto todo o leito da antiga Estrada de Ferro Bahia-Minas, disponível e

disponibilizado pelos Prefeitos, desocupado para se fazer uma ferrovia pioneira para

exploração de minério de ferro ou de outros minérios naquela região.

Faço esse apelo, Sr. Presidente, para que todos os Deputados do Norte nos

unamos neste momento a fim de sensibilizar a Secretaria de Desenvolvimento

Econômico, de modo a não permitir o desvio do foco. Do contrário, haverá grande

prejuízo para o Nordeste de Minas Gerais. Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.
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O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

todos os que nos acompanham na Casa do povo mineiro, Agentes Penitenciários

presentes, servidores, imprensa, assim como os que nos assistem pela TV

Assembleia, tenho alguns assuntos para tratar aqui, mas, inicialmente, sempre em

razão do respeito aos servidores públicos, de modo muito especial os que atuam na

área de segurança, quero, mais uma vez, trazer-lhes uma breve mensagem.

Minha postura já é conhecida nesta Casa, ou seja, a de tratar de frente cada

assunto, por mais difícil que ele seja, com sinceridade, franqueza e respeito, na busca

do entendimento. Quando nos é dada uma missão, alguma coisa se espera de nós.

Em nosso caso, o princípio bíblico deve sempre soar em nossos ouvidos: “A quem

muito é dado muito será exigido”. E nos foi dado muito. Foi-nos dada a possibilidade

de representar o povo mineiro. A mim, de modo particular, ainda tenho que ter

gratidão aos meus pares, de ampla maioria desta Casa, de liderar a Maioria, portanto,

preciso trazer também sempre uma palavra conciliadora.

Desde o primeiro momento deste movimento, tivemos uma palavra de respeito a

cada cidadão, em especial os que, por alguma razão, vivem de forma mais direta

esse impasse, ao sofrer suas consequências. Não apenas falei, tenho tido atitudes

concretas. Logo após o episódio de decretação de ilegalidade da greve, o que

culminou em sua paralisação - o que é positivo, respeito a lei -, infelizmente, em

razão de certos acontecimentos, houve desligamento de alguns servidores -

infelizmente, não poucos, mas muitos servidores.

De maneira alguma me sinto em condições de ficar omisso diante do problema.

Todos temos o dever de buscar uma solução. Não podemos ficar insensíveis diante

de um trabalhador que seja que tenha perdido seu posto de trabalho, o que é motivo

de preocupação para todos nós. Já cheguei a ponderar isso nesta Casa. Talvez num

momento mais caloroso, neste Plenário, eu tenha feito ponderações pelas quais eu

dizia que, quando temos um impasse ou um conflito e alguém se coloca na condição

de mediador ou de representante - e o que mais somos nós, numa situação como

essa, senão representantes do povo, Deputado Getúlio Neiva? -, estamos buscando

uma interlocução. Neste momento, não estamos votando um projeto de lei, quando

estaríamos exercendo nossa legítima função de legisladores. Estamos, neste
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episódio, no papel de representantes.

Quem busca ser um representante capaz de superar um conflito ou um diálogo,

deve fazê-lo com respeito às partes envolvidas. Inicio o meu pronunciamento frisando

isso, senão será mera ilusão. Alguns se exaltam durante suas manifestações; creio

que não o fazem por mal, mas também não contribuem para a solução do problema.

O curioso é que, às vezes, essas exaltações são as que mais arrancam aplausos,

entusiasmo e alegria, porém com grandes chances de virarem lágrimas depois. Que

resultado poderá haver em um processo de interlocução, se o diálogo for feito com

um só dos lados? Que resultado poderá trazer isso? É uma questão de bom-senso, é

elementar.

Sempre que fui procurado pelos servidores públicos, procurei atendê-los com

prazer. E sempre atenderei os servidores públicos de todas as categorias, porque

esse é meu dever. Muito me foi dado: a oportunidade de representar vocês, enfim, de

representar os cidadãos mineiros. Não me importa se o cidadão votou ou não em

mim; estou aqui exercendo um mandato em nome do povo mineiro. Então, essa é

minha obrigação. Mais importante que ouvir é manter a capacidade de interlocução, é

dar oportunidade para que as pessoas sejam ouvidas.

Em uma dessas ocasiões, chegou-me um ofício dando conta do que a categoria

queria - e quer - com justiça. Ou seja, a categoria quer que cada situação seja

devidamente analisada e que o legítimo direito de defesa seja respeitado. No mesmo

dia, no mesmo momento em que isso chegou a minhas mãos - e eu não vim aqui

para dizer isso naquele dia nem foi essa a razão que me trouxe aqui agora, mas é

importante fazer esse esclarecimento -, fiz um ofício ao Secretário de Estado. Nesse

documento, não só retratei o pedido que a categoria me fazia - anexei o ofício que

recebi assinado pelo Sindicato da categoria dos Agentes -, mas também fiz o meu

ofício dizendo: É fundamental que o direito de defesa seja assegurado a cada um. E

mais que isso, que se crie uma comissão especial, com dedicação específica, para

que o caso não se postergue por muito tempo e para que nada seja colocado debaixo

do tapete. Que cada caso seja analisado e que a solução encontrada seja a mais

justa e adequada.

Trago essa informação para dizer que, como está demonstrado, por meio das
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repercussões, que ainda há insatisfação e que a oportunidade de defesa ainda não

se deu de forma plena, buscarei, ainda hoje, verificar, novamente, não só junto ao

Secretário, mas também ao Governador, a situação, bem como cobrar que se

assegure o direito de defesa a cada um.

Não cabe a mim - e isso não seria respeitoso com vocês nem com o governo - fazer

o julgamento de cada um ou de cada caso, embora seja o mais cômodo. Eu iria

prejudicar a situação, se chegasse aqui e dissesse: “Os Agentes estão todos cobertos

de razão, ninguém errou, está tudo certo. Esse governo é que é horroroso”. Que

discurso maravilhoso seria esse! Em que ele ajuda? Em que ele produz resultado?

Ele traz de volta o emprego de alguém ou promove o entendimento? Não. Por outro

lado, se eu chegasse e dissesse: “Ora, esses Agentes não merecem nem atenção.

Estão todos errados. Esse governo é maravilhoso”. Isso seria extremamente

desrespeitoso com vocês, e eu não mereceria nem sequer a paciência de me

ouvirem. Portanto, jamais faria uma coisa dessas. Não cabe a nós, em uma análise

simplista, dizer quem tem ou não razão. Mas cabe a nós - e isso eu percebo tanto na

base do governo quanto nos que se colocam na condição de Oposição - fazer que o

assunto seja tratado com respeito, com responsabilidade e dentro da lei. Com o

direito de defesa a cada um, com a análise caso a caso. E, se se verificar que houve

alguma responsabilidade, que formalmente seja descrita qual a responsabilidade,

para que haja a defesa. E que o desfecho se dê da maneira mais justa possível.

São essas as minhas palavras. A minha posição não é nova, é a mesma, embora

possa não ter sido compreendida num momento de maior exaltação. A minha posição

é a mesma, a de buscar justiça e respeito para cada um e, ao mesmo tempo, a de

não permitir, Líder que sou da base do governo e convicto de que o Governador

Aécio Neves é um líder que merece todo o nosso respeito e que grandes serviços

têm prestado a Minas, especialmente na área da segurança pública -, diante de uma

omissão minha, que o nome do Governador ou as ações de seu governo na área da

segurança sejam jogadas na lama, como se o governo fosse literalmente

irresponsável, porque isso não é verdade. Aliás, os números, as ações, as atitudes e

os resultados em benefício de todo o povo mineiro provam isso.

Então, a minha atitude é de respeito com cada um de vocês, e, obviamente, isso
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não me faz deixar de ter lealdade com o governo e a convicção de que o governo

Aécio Neves é um governo sério, íntegro, que tem melhorado as áreas essenciais

para o povo mineiro.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Quero agradecer a V. Exa. e dizer ao

amigo e companheiro desta Casa, Líder da Maioria, que as suas palavras trazem

alento a meu coração. Como Líder da Maioria, Líder do Governo nesta Casa, quero

aqui expressar a minha surpresa pela transparência com que V. Exa. coloca a sua

posição em relação ao problema dos nossos companheiros Agentes Penitenciários.

Imagino que o caminho é esse mesmo, ou seja, o do diálogo.

O bloco da Oposição já tem uma sinalização positiva do Secretário Maurício

Campos, para conversarmos a respeito da questão. A nossa insistência com o

Secretário Maurício Campos Júnior, nobre colega, é para que também se assentem à

mesa conosco dois ou três representantes da associação - porque, na verdade, eles

não têm um sindicato, mas uma associação -, a fim de encontrarmos o caminho mais

rápido para a solução. Isso porque a solução está vindo a conta-gotas. Até agora,

apenas 80 Agentes, dos mais de 300, foram reintegrados.

É muito triste para um pai de família - falo como pai de família, assim como V. Exa.,

que também é pai de família e ama a sua família - receber o telefonema que recebi

nesta manhã, quando me preparava para vir para esta Casa. Um telefonema de um

companheiro Agente Penitenciário que está com o mesmo problema e que me ligou

chorando. Alguns deles estão em greve de fome e outros estão com fome, não

porque estão em greve, mas porque já não têm o que comer. Isso porque eles

receberam apenas metade de um mês trabalhado e, desde então, não tiveram mais

nenhum recurso à disposição.

Quero crer que o Governador, de fato, é tudo isso que V. Exa. disse e que aqueles

que o cercam, que trabalham com ele também têm o mesmo sentimento. Quero crer

que o nosso governo seja feito de homens, e não de máquinas. Acredito que não

estamos lidando com máquinas, mas com pessoas sensíveis, por isso apelo à

sensibilidade e ao espírito cristão desses assessores que o Governador tem nas suas

Secretarias. Talvez o gesto de humildade que esperamos do Secretário Maurício

Campos seja o de reconhecer que ele pode, sim, mudar essa decisão e reintegrar
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esses mais de 300 companheiros que são pais de família e que, neste momento, não

têm dinheiro nem sequer para comer.

Espero que as palavras de V. Exa. também sejam interpretadas por aqueles que

têm a responsabilidade de mudar esse processo, com a mesma sensibilidade, mas

ainda apelo para que essa ação seja mais urgente, não tão a conta-gotas, como está

ocorrendo, para que esses pais e mães de família tenham a tranquilidade de passar

um Natal mais digno, mais justo e mais fraterno.

O Deputado Domingos Sávio* - Deputado, deixarei não só à disposição de V. Exa.

mas de quem mais queira conhecer o ofício que fiz no dia 5 de novembro - portanto,

imediatamente após todos os episódios, tão logo chegou o ofício do sindicato, que foi

até anexado - com o propósito de pedir ao Secretário que cada caso seja analisado e

que a justiça seja feita. Cumprirei a minha missão de representar nesse nível de

diálogo.

Antes de conceder aparte ao Deputado Sargento Rodrigues, não posso deixar de

fazer referência sobre como a política no Brasil dá voltas e, às vezes, se bate;

amanhã a situação muda, e você vira vidraça. Não terei como detalhar o assunto que

eu queria porque meu tempo está se esgotando. Mas espero fazer, quem sabe ainda

hoje?, no meu papel de Líder, uma reflexão rápida sobre o apagão que ocorreu com o

Brasil, com cerca de milhões de brasileiros, com a grande maioria do País. Quero

fazer uma reflexão sobre a responsabilidade que devem ter os homens públicos.

Seria muito simples e até tentador fazê-lo carregando em adjetivos, porque nós,

Deputado Carlos Mosconi, sofremos com isso, quando éramos governo federal. Num

projeto programado, em razão de uma estiagem enorme que colocaria o País em

risco de apagão, diante de uma situação que a natureza nos impôs de estiagem, o

País viveu alguns momentos difíceis.

Agora nos deparamos novamente com uma situação de natureza semelhante. Não

adjetivarei nem culparei governos com a simplicidade de quem não tem interesse em

ver o País ir bem. Uns criticam o PSDB dizendo que não sabemos fazer oposição,

como se fazê-la fosse torcer para dar errado, fosse torcer pelo “quanto pior, melhor”,

fosse fazer dessa situação do apagão o caos no Brasil, enchendo o governo de

adjetivos. Não sei fazer oposição assim; ela deve ser feita construtivamente. Temos
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sugestões sobre esse assunto, que é gravíssimo e que precisa de atitudes concretas

de mudança.

Assim também é na questão da segurança. Muita coisa precisa ser feita, melhorada

para os Agentes de Segurança, melhorada no sistema penitenciário. Precisa vir o

dinheiro do Fundo Nacional Penitenciário para ajudar a manter um sistema com

responsabilidade de todos os entes federados. Mas simplesmente fazer um ataque

gratuito, ostensivo, exagerado, muitas das vezes faltando com a verdade não nos

levará absolutamente a nada.

Continuarei solidário com todos os que querem e que sabem conduzir o diálogo de

forma respeitosa - como os senhores estão fazendo aqui - por meio do diálogo, que a

justiça seja feita. Parabéns. Tenham a minha solidariedade. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi - Presidente Deputado Doutor Viana, senhoras e

senhores parlamentares, Agentes Penitenciários que acompanham esta reunião e

telespectadores da TV Assembleia. Sr. Presidente, gostaria inicialmente de

cumprimentar o Deputado Domingos Sávio pelo pronunciamento que acaba de fazer

desta tribuna. Ele expôs com muita ponderação, muita clareza e firmeza a posição do

governo e o papel que suas Lideranças nesta Casa têm tomado para contribuir de

forma decisiva na solução do problema que os aflige. Fico muito satisfeito com a

palavra do Deputado Domingos Sávio, porque mostra a todos nós que a Casa está

funcionando e que o governo, com as dificuldades que lhe são naturais, também tem

procurado solução para o problema. Já houve algum avanço. A informação que tive é

que 85 Agentes já retornaram ao trabalho, e tenho notícia de que vários Deputados

têm conversado com Secretários do governo todos os dias - Deputados João Leite,

Domingos Sávio e outros -, buscando uma solução, que parece fácil, mas não é. Fico

satisfeito porque as coisas estão caminhando e espero que a justiça seja feita e a

solução encontrada o mais rapidamente possível. Cumprimento vocês pela

serenidade com que estão nesta Casa hoje, acompanhando os trabalhos, e merecem

de nós todo respeito e consideração.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado. Desejo me posicionar. V. Exa.
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acompanhou o problema desde o início e foi um dos que cobrou da Comissão de

Segurança Pública, deste Deputado e do Deputado Tenente Lúcio que

conversássemos sobre essa situação. Tínhamos requerimentos na Comissão de

Segurança Pública para fazer uma audiência pública, mas procuramos esse caminho.

Na reunião da Comissão de Segurança Pública hoje pela manhã, o Deputado

Tenente Lúcio apresentou requerimento, e ouvimos dois representantes dos Agentes

Penitenciários, Ronan e Cláudio, que falaram em nome dos colegas. No primeiro

momento da audiência pública, procuramos entendimento. Nossa preocupação era

realizar uma audiência pública sem a presença do governo, já que ele se mostrava

inflexível em relação ao problema. Ele tinha tomado a decisão de analisar caso a

caso, de reintegrar os casos analisados. Durante esse tempo, houve grande esforço

do Deputado Mauri Torres, Líder do Governo; estivemos com o Vice-Governador,

com o Secretário Maurício Campos e com o Presidente da Assembleia; ontem

novamente estivemos com o Deputado Mauri Torres, que conversou com o Secretário

Danilo de Castro. Portanto, ao contrário do que se diz, não estamos omissos.

Estamos trabalhando e conversando. Vamos realizar uma audiência pública? Eu

entendo que não é o melhor neste momento, porque precisamos abrir um canal de

diálogo, que não existe ainda. Estamos procurando justamente isso. Esse tem sido o

nosso esforço. Não estamos alheios a essa situação, estamos procurando esse

entendimento. Deputado Carlos Mosconi, disse a V. Exa. que a posição do governo é

muito dura em relação à questão, não abre diálogo neste momento, entende que foi

uma quebra de autoridade muito séria que aconteceu. É isso que estamos discutindo

neste momento. Queria agradecer a fala do Deputado Domingos Sávio, que coloca

rigorosamente o que temos tentado fazer. O Deputado Durval Ângelo também tem se

envolvido na discussão. Outro dia, os Deputados Durval Ângelo, Mauri Torres e eu

fizemos uma reunião para tratar da questão, portanto há uma preocupação do

Deputado com relação a isso. Portanto, de alguma forma é uma resposta da

Comissão de Segurança Pública. Estamos atentos e poderemos realizar uma

audiência pública, mas gostaríamos de realizá-la com a presença dos representantes

do governo, buscando uma solução para essa questão. Muito obrigado e parabéns

pelo seu pronunciamento. Reconheço também o papel dos Agentes, que têm estado
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na Assembleia e conversado conosco. Recebi-os algumas vezes em meu gabinete.

De maneira democrática, eles trataram com amabilidade todos os Deputados. Muito

obrigado e parabéns pela sua manifestação e pela do meu Líder, Deputado

Domingos Sávio.

O Deputado Carlos Mosconi - Eu é que agradeço as palavras de V. Exa., Deputado

João Leite, que confirmam o que acabei de dizer e nos dão a tranquilidade de

sabermos que realmente a Casa está funcionando, trabalhando e buscando o

entendimento, que, não tenho dúvida, virá nas reuniões com o governo. Sr.

Presidente, senhoras e senhores parlamentares, gostaria de cumprimentar as

Polícias Militar e Civil de Minas por um fato ocorrido na minha região, o Sul de Minas,

há alguns dias. Havia grande intranquilidade, especialmente no meio rural, pela falta

de segurança. Inúmeras fazendas, sítios e propriedades rurais estavam sendo

assaltados a todo momento, com furtos de veículos, automóveis, tratores,

implementos agrícolas, milhares de sacas de café roubadas e até sequestros

ocorrendo, era enorme a intranquilidade da população rural. Depois de um trabalho

extremamente competente das Polícias Militar e Civil, ocorreram, há

aproximadamente 10 dias, 46 prisões de assaltantes, sendo expedidas mais de 100

ordens de prisão. Alguns já não estavam mais na região, mas dezenas desses

assaltantes já foram presos, isso devolveu à região a tranquilidade. Eles estão presos

em Pouso Alegre, os assaltos ocorriam em Andradas e em Ibitiúra de Minas, Ipuiúna,

Santa Rita, Caldas, Poços de Caldas, Botelhos, Machado, enfim, em todo o Sul de

Minas. Isso vinha ocorrendo há bastante tempo e, felizmente, depois de um trabalho

muito competente, com integração das duas polícias, tivemos esse grande feito,

muito festejado, com a prisão dos assaltantes que intranquilizavam nossa gente,

sendo recolhidos inúmeros objetos de furtos. Implementos agrícolas, tratores,

veículos e milhares de sacas de café foram recuperados e naturalmente serão, na

medida do possível, levados aos seus reais proprietários. Portanto, cumprimento as

Polícias Civil e Militar por esse excelente trabalho feito no Sul de Minas envolvendo

os Comandos das Polícias Militar e Civil de Pouso Alegre e de Poços de Caldas.

Sr. Presidente, senhoras e senhores parlamentares, gostaria também de dar à

Casa a notícia de que, na sexta-feira passada, dia 6 de novembro, comemoramos
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mais um aniversário de Poços de Caldas. São 137 anos de vida da cidade, com uma

comemoração muito festiva, um belíssimo e emocionante desfile das bandas das

inúmeras escolas da cidade. O povo todo nas ruas assistindo à maravilha desse

congraçamento do Município, com a presença do Prefeito Paulo César Silva, do Vice-

Prefeito Paulinho Courominas, de Gláucia Boaretto, de todo o secretariado da

Prefeitura e do Deputado Federal Geraldo Tadeu. Foi realmente uma beleza. Isso, Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para coroar o aniversário da cidade, uma vez

que, há alguns dias do aniversário propriamente dito, várias inaugurações foram

feitas, importantes para o povo e para manter o índice de qualidade de vida de Poços

de Caldas, um dos melhores do Estado e do Brasil. Como se sabe, Poços de Caldas

tem o melhor Índice de Desenvolvimento Humano - IDH - do Estado, o que mostra

que a cidade realmente possui boa qualidade em todas as áreas. É importante que se

diga sobre a área da educação, pois tem escolas municipais e estaduais primorosas,

universidades que lá estão há algum tempo e outras mais recentes, com parque

estudantil bastante expressivo; assim como sobre a saúde, pois há inaugurações

extremamente importantes, que levam alegria à cidade; e sobre o turismo, pois é

objeto de eventos da maior importância, como a reinauguração do Complexo

Turístico Saturnino de Brito, que funciona há muitos anos na cidade, pois foi

construído nos anos 30, 40. Sr. Presidente, é interessante salientar que estamos aqui

às voltas com as enchentes no interior de Minas Gerais, que têm sido cada vez mais

frequentes. O Deputado Dinis Pinheiro sabe muito bem disso. Em Poços de Caldas,

na década de 20 e 30, o engenheiro sanitarista Saturnino de Brito resolveu construir

barragem de contenção no riacho que era o grande responsável pelas enchentes

que, naquela época, ocorriam na cidade. Na verdade, essa barragem foi construída

de maneira exemplar, e as enchentes pararam de ocorrer na cidade até os dias de

hoje. O governo do Estado está querendo fazer barragem de contenção na

Mantiqueira, para segurar as enchentes do Rio Sapucaí, no Vale do Sapucaí, que

atingem Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, Itajubá, Careaçu e outras cidades da

região. Há grande polêmica no sentido de que essas barragens não podem ser feitas.

Em Poços de Caldas, temos exemplo vivo da eficiência de barragem de contenção,

como a que foi feita nos anos 20, 30 pelo engenheiro Saturnino de Brito e que hoje é
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atração turística, uma vez que o ponto de referência turística daquele local foi

totalmente restaurado. Quero até agradecer ao Senador Eduardo Azeredo, ex-

Governador de Minas Gerais, que recentemente conseguiu verba expressiva para a

restauração desse centro de turismo da cidade. Algumas escolas também foram

restauradas, reinauguradas. Gostaria de salientar a inauguração de hemocentro em

Poços de Caldas, em que contamos com a presença do Secretário Marcus Pestana.

Na verdade, é hemocentro de referência em Minas Gerais, moderníssimo, pois foi

inaugurado agora, com equipamentos de última geração e condições de atender não

somente Poços de Caldas, mas toda a região. Esse serviço fazia muito falta para a

cidade, uma vez que as doações de sangue, que naturalmente são imprescindíveis

para a saúde, enfim, todo o trabalho da região tinha de ser feito em Pouso Alegre, o

que se fazia com grande dificuldade. Na verdade, essa dificuldade foi sanada, pois,

em Poços de Caldas, o Secretário Marcus Pestana inaugurou esse grande

hemocentro, que será referência do sistema de saúde para essa cidade e toda a

região. Sr. Presidente, foi dado a esse hemocentro o nome de médico extremamente

ilustre da cidade, falecido há algum tempo: Dr. Benedito Cauby Ferreira e Silva. Esse

médico foi referência ética e profissional, uma espécie de legenda de Poços de

Caldas, extremamente estimado em razão da sua competência e da maneira

admirável como exercia sua profissão. Portanto, com muita justiça, foi colocado seu

nome nessa grande entidade e instituição de saúde. Sr. Presidente, na verdade,

queria trazer para esta Casa mais informação sobre o aniversário desta grande

cidade de Minas Gerais, que é Poços de Caldas. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Cumprimento o Sr. Presidente, as Sras. Deputadas,

os Srs. Deputados e o público presente, em especial saúdo os Agentes Penitenciários

e todos os mineiros que nos acompanham pela TV Assembleia em diversas cidades

de Minas Gerais.

Sr. Presidente, fiquei, de certa forma, esperançoso após ouvir o Líder da Maioria.

Na verdade, esperamos que o governo realmente abra diálogo para resolvermos essa

questão dos Agentes Penitenciários. Sei que a bancada governista desta Casa

começa a se movimentar e a enxergar o tamanho do problema. Saiba que nós, do
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PT, do PMDB, do PCdoB, do bloco da Oposição, continuaremos firmes dentro do

compromisso que fizemos com esses Agentes. Não votaremos nada nesta Casa,

enquanto o governo não reabrir, de fato, as discussões para solucionar de vez os

problemas dos Agentes Penitenciários, que foram demitidos vergonhosamente, de

forma truculenta, sem nenhum direito de defesa. Quero dizer e relembrar que todos

aqui já puderam acompanhar em diversos pronunciamentos de vários colegas desta

Casa que todos nós sabemos que houve a paralisação; porém, a greve é um direito

garantido pela Constituição Federal, na iniciativa pública ou privada, mas no momento

em que a Justiça determinou que a greve era ilegal, os Agentes voltaram ao trabalho

e não puderam ter acesso aos seus locais de trabalho. Foram demitidos

vergonhosamente, sem nenhum direito de defesa. Portanto, o governo tem de admitir

que errou e tem de voltar atrás, sim. Não é resolvendo o problema de alguns, como

estão anunciando que vão recontratar 80 Agentes, que solucionaremos o caso. Isso

não atende à reivindicação da categoria, muito menos aos anseios da nossa bancada

nesta Casa. O governo tem de abrir diálogo com todos os 600 servidores demitidos

de forma ilegal.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* - Deputado Paulo Guedes,

cumprimento V. Exa. por abordar um tema para o qual me inscrevi, mas, como se

esgotou o número de inscritos, não terei como participar nesta tarde. No entanto,

parabenizo V. Exa. e também o Deputado Domingos Sávio, que realmente estava

tomando providências relativas ao assunto. Na verdade, queria ter 15 minutos para

poder externar-me sobre o assunto, por isso pedi a V. Exa. uma pequena parte do

seu tempo para poder falar.

No que se refere à lei que trata sobre o contrato administrativo, votado por nós

nesta Casa e sancionada pelo Governador no dia 4 de junho, deixarei claro ao ilustre

companheiro e colega Deputado Domingos Sávio que faço reconhecimento público

constantemente das ações do governo. Sempre terei a responsabilidade de fazer as

críticas pontuais naquilo que o meu livre arbítrio entender que não está de acordo

como deveria.

O art. 11 da Lei nº 18.185 diz o seguinte: “As infrações disciplinares atribuídas ao

pessoal contratado nos termos dessa lei serão apuradas mediante sindicância a ser
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concluída nos prazo de 30 dias, assegurada ampla defesa”.

A Lei nº 14.184, Deputado Paulo Guedes, diz o seguinte: “Art. 1º - Esta lei

estabelece normas gerais sobre o processo administrativo no âmbito da

administração direta, das autarquias e fundações do Estado, visando à proteção de

direito das pessoas e ao atendimento do interesse público pela administração. § 1º -

Os preceitos desta lei aplicam-se também aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao

Ministério Público e ao Tribunal de Constas do Estado, no que se refere ao

desempenho de função administrativa. § 2º - Os processos administrativos

específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas

subsidiariamente os preceitos desta lei.

Art. 2º - A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, finalidade, motivação,

razoabilidade, eficiência, ampla defesa, do contraditório e da transparência”.

Essa situação me preocupa muito, porque passei por isso, Deputados Doutor Viana

e Paulo Guedes. Sei o que é ser expulso de forma covarde e cruel, como fizeram

conosco em nosso movimento reivindicatório em 1997. Por isso não dá para este

Deputado ficar calado. Tenho cobrado do Deputado João Leite. Deputado, vamos

marcar audiência. O Secretário Maurício de Oliveira Campos Júnior tem-se

posicionado de forma irredutível. O Secretário não tem de estar irredutível, tem de

cumprir a lei. A lei reza que a administração pública se regerá pelo princípio da

legalidade. Por que, Deputado Paulo Guedes, o Supremo baixou a Súmula nº 13,

proibindo o nepotismo? Com base em quê? Com base no art. 37, no princípio da

moralidade. Decidiu, acabou. Todo o mundo cumpriu. É esse mesmo princípio que

estou pedindo ao Secretário. Aliás, não estou pedindo, estou exigindo.

Para terminar, farei a leitura da Súmula nº 473, do STF: “A administração pode

anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque

deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou

oportunidade”. O Secretário, que é criminalista e professor de Direito, não pode

entender que esse ato tem de ser parcial. Se ele ficou com raiva da manifestação,

não pode agir assim, tem de cumprir a lei. Então, Deputado, a minha assessoria está

preparando um documento. Vamos procurar o Procurador-Geral de Justiça e
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pediremos providência para que reinstale o direito dos servidores contratados.

O Deputado Paulo Guedes* - Muito obrigado, Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Gostaria de agradecer-lhe, Deputado

Paulo Guedes. Quero somente reafirmar, mais uma vez, a posição do Bloco PT-

PCdoB-PMDB de obstruir todos os projetos do governo até que ele sinalize e resolva

a situação dos Agentes Penitenciários. Isso foi uma grande injustiça. Penso que é

muito importante nos reunirmos com o Procurador-Geral do Estado - o Deputado

Sargento Rodrigues expôs isso muito bem - e passarmos a realidade para ele, pois

Secretário não pode fazer o que quer. Essa é uma verdadeira maldade. Os servidores

estão até fazendo greve de fome. Isso é uma grande desumanidade por parte do

governo do Estado e do Secretário. Então, mais uma vez, solicitamos ao governo que

olhe essa situação com carinho, pois os servidores já estão em uma situação

deplorável e desumana. Solicitamos que o governo resolva esse problema o mais

rápido possível. Continuaremos com a obstrução total e legal, obstruiremos até o

Orçamento do Estado, a peça orçamentária, se o governo não resolver rapidamente a

situação dos Agentes Penitenciários.

O Deputado Paulo Guedes* - Muito obrigado, Deputado Weliton Prado. A

perseguição não para. Acabo de receber um documento do governo do Estado,

assinado por Genílson Ribeiro, Subsecretário Adjunto Prisional, em que determina a

suspensão preventiva do servidor Cláudio Henrique Alves, pertencente à carreira de

Agente de Segurança Penitenciário, considerando a necessidade de averiguação de

faltas cometidas por ele. O Cláudio está fazendo parte da greve de fome. Não

podemos aceitar que ocorra esse absurdo em Minas Gerais. É importante que todos

fiquem sabendo o que realmente está ocorrendo em vários setores do Estado.

Agora me aterei a outras questões. Volto a falar sobre assunto que tratamos na

Assembleia há anos: a perseguição dos órgãos ambientais de Minas aos produtores

e aos trabalhadores rurais do Norte do Estado. Relembro ao Sr. Governador e a

todos desta Casa que a perseguição continua. O governo fez paralisação estratégica,

mas a indústria da multa voltou a operar na região, e não somente na área ambiental.

Hoje o Prefeito de Janaúba, José Benedito, me ligou muito preocupado, porque a

Polícia Militar está fazendo rodízio. Determinou-se que o pessoal da Polícia Militar de
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Valadares fosse para a região de Janaúba - ou seja, o Comando da Polícia desta

cidade nem sequer tem responsabilidade para multar -, para patrulhar as estradas

vicinais do próprio Município. Estão multando centenas de trabalhadores e produtores

rurais que saíram de suas propriedades para ir às cidades. Um dos guardas que

estava efetuando as multas hoje disse que já não aguentava, que era determinação

superior. Isso significa que a indústria da multa continua instalada em Minas Gerais.

Não podemos aceitar isso. Por que o governo insiste em penalizar a região mais

pobre do Estado? Não vemos isso no Triângulo nem na Região Metropolitana.

Quando querem cumprir metas, mandam multar o Norte de Minas, região que virou

laboratório de saco de maldade nas áreas ambiental e de segurança, na perseguição

aos taxistas. Portanto, minha gente, está na hora de nossa região reagir. Estamos

atentos, prontos para usar nosso instrumento de parlamentares e defensores do

povo, para ser seu portador, de forma que o Estado, esta Casa e todos tomem

conhecimento dos absurdos que vêm sendo cometidos no Norte do Estado por

alguns órgãos estaduais, a começar pelo DER, que não cumpre sua função de

fiscalizar as estradas de forma correta, de tapar os buracos, de retirar os animais da

pista, mas cumpre, de forma excessiva, a perseguição ao transporte alternativo, aos

taxistas, ao direito de ir e vir das pessoas, que estão proibidas de pegar táxi em

Brasília de Minas, São Francisco, Januária, Salinas, Montes Claros. Isso está

ocorrendo para favorecer três ou quatro empresas de ônibus. Não podemos nos

calar. Continuaremos muito atentos e à disposição de todos vocês, de quem foi

multado na sua propriedade, de quem foi perseguido. Podem entrar em contato com

nosso gabinete que estaremos à disposição para fazer este enfrentamento.

Gostaria de dizer ainda que, no dia 27 deste mês, a Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização realizará audiência pública em Januária, onde

discutiremos a situação da BR-479, que liga Januária a Chapada Gaúcha, Arinos a

Brasília. É trecho de fundamental importância para o desenvolvimento de nossa

região, que se encontra abandonada e precisa imediatamente ver retomada sua

reforma. Precisamos arrumar recursos para fazer sua pavimentação. Isso seria a

realização de grande sonho da comunidade de Januária, Chapada Gaúcha, Manga,

Itacarambi, Cônego Marinho, Bonito de Minas e toda aquela região do Norte do
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Estado.

Por último, Sr. Presidente, fica aqui registrada nossa indignação diante da falta de

diálogo do governo com nossos Agentes Penitenciários. Quero dizer também que

vamos continuar atentos e vigilantes à questão da indústria da multa instalada no

Estado, especialmente no Norte, nas regiões mais pobres. Esperamos que os

Deputados que ainda não assinaram a CPI da indústria da multa façam, por favor, um

exame de consciência. Vamos abrir essa CPI, investigar o que realmente está

acontecendo por trás dessa perseguição implacável à produção no Norte do Estado

de Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, colegas Deputados, cidadãos que estão

nas galerias e Agentes Penitenciários, minha saudação a todos.

Sr. Presidente, até entendo a dificuldade que tem a base do governo, em vista da

natureza do Poder Legislativo. Embora se trate da base do governo, o Legislativo é

outro Poder, que tem suas limitações e não consegue pôr fim numa situação

lastimável. Na verdade, a situação dos Agentes Penitenciários é vergonhosa para

todos nós. A Lei nº 18.185 foi votada e aprovada nesta Casa, este ano, e sancionada

no dia 4/6/2009, mas ela está sendo atropelada, ignorada. Essa ação do Executivo,

além de ser um desrespeito ao servidor público, no caso os Agentes Penitenciários, é

também um desrespeito à Assembleia Legislativa. Essa lei foi votada por nós e é

muito clara. A situação, a natureza do contrato dos Agentes Penitenciários está muito

clara no art. 2º, inciso V. O “caput” do art. 2º prevê: “Consideram-se hipóteses de

necessidade temporária de excepcional interesse público, para fins de contratação

temporária nos termos desta lei: V - número de servidores efetivos insuficiente para a

continuidade dos serviços públicos essenciais, desde que não haja candidatos

aprovados em concurso público aptos à nomeação, ficando a duração dos contratos

limitada ao provimento dos cargos mediante concurso público subsequente...”.

Depois, o art. 4º diz: “As contratações de que trata esta Lei serão feitas com a

observância dos seguintes prazos máximos: três anos. No caso do inciso V do “caput”

do art. 2º, nas áreas de segurança pública, defesa social, vigilância e meio ambiente”.
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O § 1º diz: “É admitida a prorrogação dos contratos: I - no caso do inciso III do

“caput” do art. 2º, por até um ano, nas áreas de saúde e educação e, por até três

anos, nas áreas de segurança pública, defesa social, vigilância e meio ambiente”.

Darei um salto para o art. 10. É importante observamos esse artigo porque há nele

outra punição ainda. Ele diz que é vedado ao pessoal contratado nos termos dessa lei

ser novamente contratado num prazo de 24 meses, portanto dois anos. Então, além

da punição com a demissão, suspensão de salários, estarão impedidos de trabalhar

novamente nessa área durante dois anos. Então, quem recebeu uma qualificação,

uma formação específica para desenvolver a atividade de Agente Penitenciário estará

impedido de retornar ao trabalho. É por isso que, como Deputado, no cumprimento da

lei, não podemos abrir mão dessa questão. Na verdade, é preciso acolher e readmitir

todos.

Vejamos o art. 11, destacado pelo Deputado Sargento Rodrigues: “As infrações

disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos desta lei serão apuradas

mediante sindicância a ser concluída no prazo de 30 dias, assegurada ampla defesa”.

Então, jamais poderiam ser demitidos sem o cumprimento dessa determinação, qual

seja a permissão da ampla defesa.

A quem foi garantido esse direito? A ninguém. Então, foi arbitrariedade, sim, da

Secretaria de Defesa Social. Não podemos admitir em hipótese alguma essa

situação. Não podemos nos render. Vocês não podem se render. Não podem deixar-

se vencer pelo cansaço. Temos de ir furando o bloqueio da grande mídia para

mostrar ao Brasil o grande desrespeito que está ocorrendo aqui em Minas Gerais.

Coloco-me à disposição de vocês também para contatar alguns veículos do Estado

de São Paulo. Vamos recorrer àquela imprensa - tenho contato em alguns jornais - a

fim de mostrar isso ao Brasil.

Saudamos o ex-Deputado Luiz Tadeu Leite, nosso colega, e os alunos da Escola

Abílio Linhares.

Temos, então, de usar todos os recursos. Trata-se de uma decisão do governo. Ele

pode readmitir, até porque a portaria é totalmente equivocada nos considerandos. É

um absurdo. Respeito o Dr. Genílson, mas é uma surpresa desagradável o grande

equívoco dele nesses dois considerandos. Um fala da fragilidade do contrato.
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Vejamos: “Considerando que os agentes prisionais não atenderam aos pressupostos

da excepcionalidade e da emergencialidade”. Isso é um grande equívoco, para não

dizer um outro termo.

O governo tem de interpretar a excepcionalidade e a emergência para contratar.

Cabe ao governo reconhecê-las, nas áreas da saúde, da segurança, da defesa social,

do meio ambiente, para justificar a contratação. É o que está na lei.

Então, neste sentido, mais uma vez, vimos aqui para nos colocar à disposição. Não

votaremos projeto do governo, mas isso não basta. Fiz contato novamente com o

Líder do Governo, Mauri Torres. Colocamo-nos à disposição e admitimos ir até o

Secretário, desde que tenhamos representantes de vocês. Não nos encontraremos

com o Secretário sem três representantes. Essa é a condição que propomos para nos

encontrarmos com o Secretário e fazermos valer a lei. Agora, senhores, não

permitiremos que a vaidade e a arrogância levem a esta citação de injustiça com os

senhores e com as senhoras. Não podemos admiti-lo. Isso é ignorar a Assembleia

Legislativa, é ignorar lei que votamos neste ano. É abrir mão do mandato, de certa

forma. É agressão ao Poder Legislativo. Neste sentido vimos aqui, mais uma vez,

trazer nosso grande protesto contra a posição do governo.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Muito obrigado, Presidente, obrigado,

meu Líder. Gostaria de dizer, Deputado, da preocupação que tenho.

Complementando as manifestações feitas nesta tarde sobre os companheiros

Agentes Penitenciários, acredito que será necessário o governo preocupar-se e

providenciar assistência médica para monitorar os companheiros que estão em greve

de fome aí fora. Não quero ser aqui profeta do apocalipse. Estão firmes na posição

deles de manter a greve de fome. Se um companheiro desses morrer aí fora, a

situação ficará crítica. Não estou aqui, Presidente, fazendo terrorismo. Estou agora

fazendo alerta ao governo: providencie serviço médico e o coloque para monitorar os

companheiros que estão em greve. Como eu disse, se algum deles vier a óbito por

causa dessa greve de fome - sabemos que, depois do terceiro dia, a situação do

organismo começa a se complicar muito -, trará dívida muito grande para o governo.

Então fica aqui minha preocupação registrada, para não dizerem que não alertamos.

O Deputado Padre João* - É justa a preocupação. Reiteramos também este apoio.



____________________________________________________________________________
867

Concluo, Sr. Presidente, dizendo neste último minuto: aqui há a greve de fome; em

Ouro Branco, são também aproximadamente 500 trabalhadores passando fome, que

serão colocados na rua. Por enquanto os donos dos hotéis estão acolhendo, mas até

o dia 15; o próprio sindicato não tem mais como dar garantia de certa dignidade a

esses trabalhadores lá, em razão do contrato que a Gasmig suspendeu com a DM

Construtora. Não houve pagamento, embora a DM tenha executado 5km de obra,

5km de gasoduto enterrado; 2km de gasoduto foram soldados, e houve vistoria da

Prosul e da CQ. Duas empresas vistoriaram emenda por emenda, autorizaram

enterrar a tubulação, e a Gasmig não paga a DM, para a empresa honrar com os

trabalhadores. Então, mais uma vez, a Gasmig, que é ligada à Cemig, empresa do

Estado, dá o calote na DM e a leva a não pagar os trabalhadores e a não honrar o

pagamento do serviço de hotéis e restaurantes, o que chega a mais de

R$1.500.000,00. É este o Estado que queremos estender para o Brasil? Creio que

quem conhece de fato a posição deste governo certamente não o quer para todos os

brasileiros. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência cumprimenta todos que estão nas galerias. Além

dos Agentes Penitenciários, encontram-se conosco os alunos do 6º período do Curso

de Serviço Social da Unipac de Betim. A todos desejamos uma boa estada nesta

Assembleia, que é a Casa de vocês.

A Presidência registra, também, a presença, em Plenário, do Prefeito Municipal de

Montes Claros, Luiz Tadeu Leite, ex-colega de Parlamento, e, nas galerias, de alunos

da Escola Municipal Abílio Linhares, da cidade de Astolfo Dutra, que também nos

visitam aqui. A Assembleia e os Deputados os recebem carinhosamente. 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
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da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, no uso de suas atribuições, torna sem efeito o recebimento do

Requerimento nº 4.906/2009, da Comissão de Direitos Humanos, por tratar de

matéria de competência da própria Comissão, nos termos do inciso VIII do art. 100 do

Regimento Interno.

Mesa da Assembleia, 12 de novembro de 2009.

Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

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 53/2009, do

Deputado Gilberto Abramo e outros, que dá nova redação ao § 1º do art. 128 da

Constituição do Estado. Pelo BSD: efetivos - Deputados Domingos Sávio e Lafayette

de Andrada; suplentes - Deputados Fahim Sawan e João Leite; pelo Bloco PT-PMDB-

PCdoB: efetivo - Deputado Sávio Souza Cruz; suplente - Deputado Adalclever Lopes;

pelo BPS: efetivo - Deputado Wander Borges; suplente - Deputada Gláucia Brandão;

pelo PDT: efetivo - Deputado Tenente Lúcio; suplente - Deputado Doutor Ronaldo.

Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para, no Prazo de 60

Dias, Proceder a Estudos sobre a Arbitragem com Vistas ao Pleno Entendimento

Desta Nova, Moderna e Eficaz Ferramenta de Desenvolvimento Econômico, Político e

Social, assim como à Obtenção dos Dados Necessários para a Edificação de

Legislação Estadual sobre a Matéria, doravante denominada Comissão Especial

sobre a Arbitragem. Pelo BSD: efetivos - Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Lafayette

de Andrada; suplentes - Deputados Ademir Lucas e Zé Maia; pelo Bloco PT-PMDB-

PCdoB: efetivo - Deputado Ivair Nogueira; suplente - Deputado André Quintão; pelo

BPS: efetivo - Deputado Neider Moreira; suplente - Deputado Tiago Ulisses; pelo

PDT: efetivo - Deputado Alencar da Silveira Jr.; suplente - Deputado Doutor Ronaldo.

Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência
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A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 4.983/2009, da

Comissão de Administração Pública, 4.984/2009, da Comissão de Saúde,

4.985/2009, da Comissão de Direitos Humanos, 4.986/2009, da Comissão de

Educação, 4.987 a 4.996/2009, da Comissão de Transporte, e 4.997 a 4.999/2009,

das Comissões de Assuntos Municipais 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 Administração Pública - aprovação, na 19ª

Reunião Extraordinária, em 5/11/2009, dos Requerimentos nºs 4.816/2009, da

Comissão de Justiça, com a Emenda nº 1, 4.873/2009, do Deputado Duarte Bechir,

4.890/2009, do Deputado Carlin Moura e outros, e 4.907/2009, da Comissão de

Direitos Humanos; de Educação - aprovação, na 29ª Reunião Ordinária, em

11/11/2009, dos Projetos de Lei nºs 2.125/2008, do Governador do Estado,

3.673/2009, do Deputado Ruy Muniz, e 3.772/2009, do Deputado Weliton Prado, e

dos Requerimentos nºs 4.937/2009, da Comissão de Cultura, e 4.951/2009, do

Deputado Gil Pereira; de Fiscalização Financeira - aprovação, na 31ª Reunião

Ordinária, em 11/11/2009, dos Requerimentos nºs 4.930 e 4.931/2009, da Comissão

de Saúde; do Trabalho - aprovação, na 23ª Reunião Ordinária, em 11/11/2009, dos

Projetos de Lei nºs 3.378/2009 com a Emenda nº 1, do Deputado Dimas Fabiano,

3.773/2009, do Deputado Weliton Prado, 3.798/2009 com a Emenda nº 1, do

Deputado Célio Moreira, 3.807/2009, do Deputado Ademir Lucas, 3.812/2009, do

Deputado Padre João, 3.817/2009 com a Emenda nº 1, do Deputado Almir Paraca,

3.819/2009, do Deputado Lafayette de Andrada, 3.821/2009, do Deputado Antônio

Carlos Arantes, e 3.823/2009, do Deputado Rêmolo Aloise, e do Requerimento nº

4.935/2009, do Deputado Weliton Prado; de Defesa do Consumidor - aprovação, na

5ª Reunião Extraordinária, em 11/11/2009, do Requerimento nº 4.950/2009, do

Deputado Fábio Avelar; de Turismo - aprovação, na 23ª Reunião Ordinária, em

12/11/2009, dos Requerimentos nºs 4.824/2009, do Deputado Ademir Lucas, e

4.949/2009, da Deputada Ana Maria Resende; e de Segurança Pública - aprovação,
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na 23ª Reunião Extraordinária, em 12/11/2009, dos Requerimentos nºs 4.805 a

4.807/2009, do Deputado Ademir Lucas, 4.900/2009, da Comissão Extraordinária de

Políticas Públicas de Enfrentamento à Aids, às DSTs, ao Alcoolismo, às Drogas e

Entorpecentes, 4.902 a 4.904, 4.909, 4.910 e 4.928/2009, da Comissão de Direitos

Humanos, e 4.929/2009 com a Emenda nº 1, da Comissão de Direitos Humanos; e

pelos Deputados Irani Barbosa - informando sua desfiliação do PSDB e sua filiação

ao PMDB; Luiz Humberto Carneiro - informando o desligamento dos Deputados Irani

Barbosa, Ronaldo Magalhães e Zezé Perrella do BSD, em virtude de suas

desfiliações do PSDB (Ciente. Publique-se.); e Padre João - indicando o Deputado

Getúlio Neiva para membro efetivo da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a

Proposta de Emenda à Constituição nº 7/2007, na vaga do ex-Deputado Luiz Tadeu

Leite (Ciente. Designo. Às Comissões.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez, nos termos do

inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 3.934/2009

(Arquive-se o projeto.) e, nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno,

requerimento do Deputado Eros Biondini e outros solicitando a convocação de

reunião especial para homenagear a TV Canção Nova pelos 20 anos de sua

fundação.

Questão de Ordem

O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Quero apenas fazer um

comunicado. Estamos sempre acompanhando atentamente a liberação dos recursos

por parte do governo federal. Todos sabem que o governo federal detém a maioria

dos recursos auferidos dos impostos e das contribuições. Praticamente 70% de tudo

que é arrecadado no Brasil está nas mãos do governo federal. Estamos sempre

acompanhando essas liberações. Vivi um momento de grande expectativa, quando li

uma liberação para o metrô de quase R$1.000.000.000,00. Imaginava que esse

recurso seria destinado a algum metrô de nossas Capitais, como o de Belo Horizonte.

Mas, quando li a notícia por inteiro, tratava-se de mais uma liberação para o metrô de

Caracas. O BNDES liberou aproximadamente R$1.000.000.000,00 para esse metrô.
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Juntando esse valor, Deputado Getúlio Neiva, ao valor astronômico de quase

R$5.000.000.000,00 já investidos pelo Brasil no metrô de Caracas, tem-se algo

impressionante. Enquanto isso, temos pendência no metrô de São Paulo, que

alcança talvez 60km. Para os 28km do de Belo Horizonte, sequer um metro de linha

foi acrescentado nestes oito anos do atual governo. A situação do transporte coletivo

de Belo Horizonte é caótica, terrível. Tive contato com a Prefeitura de Belo Horizonte

e sei que essa adotará o modelo de Curitiba, feito em 1982 por Jaime Lerner. Belo

Horizonte já poderia ter adotado esse modelo há muitos anos; todavia, nada foi feito

desde aquele ano em relação ao transporte coletivo. Deveremos ter, na Antônio

Carlos, o modelo do BLT, que é um grande ônibus articulado a outras linhas, que

alimentarão esse ônibus naquele corredor; todavia, vejam a falta de esperança.

Estamos falando em Copa do Mundo e em Olimpíadas no Brasil. Tive oportunidade

de estar em Unaí, onde também estava presente o Deputado Almir Paraca, numa

audiência da Comissão de Segurança Pública. Voltei por Brasília. O aeroporto

daquela cidade estava totalmente parado, lotado, numa situação de caos. O Brasil

abrigará uma Copa do mundo. Precisamos ainda de muitos investimentos. Aquele

apagão de terça-feira parou nosso país. Precisamos de mais investimentos.

Pensávamos que o que aconteceu no governo do PSDB, a falta de energia que levou

toda a população ao racionamento, já estava resolvido, mas ainda faltam

investimentos. Espero que o governo federal olhe para o País e para Belo Horizonte;

espero que ele invista no metrô de Belo Horizonte e em energia no País. Prezamos a

amizade com a Venezuela, mas isso não pode levar o Brasil a beneficiar tanto aquele

país, deixando de lado Belo Horizonte e outras cidades tão necessitadas de recursos.

Na verdade, esses recursos saem dessas cidades e vão para as mãos do governo

federal. Elas precisam desses recursos de volta para investirem no trabalhador, na

trabalhadora. É lamentável. Eu esperava que esse valor de quase um bilhão fosse

destinado ao metrô de Belo Horizonte, mas o governo federal do Presidente Lula e da

Ministra Dilma está investindo é em Caracas, na Venezuela, no companheiro Chaves,

que tem uma aliança com Mahmoud Ahmadinejad, Presidente do Irã, homem que

enforca “gays” e persegue mulheres. E ele será recebido em nosso país! É algo

impressionante, já que o nosso país é totalmente identificado com a democracia e
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com a defesa das minorias, mas receberá esse homem que gosta de enforcar “gays”

e perseguir mulheres. Essa aliança do governo Lula com Chaves e com Ahmadinejad

não interessa ao povo brasileiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Administração Pública solicitando

ao Presidente da empresa Furnas Centrais Elétrica o encaminhamento a esta Casa

de relatório contendo o cronograma de implementação das contrapartidas ao

Município de Além Paraíba e aos outros Municípios afetados com a implantação da

Usina de Simplício, bem como o cronograma detalhado do andamento da obra. 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 solicitando seja encaminhada ao

Presidente da Usiminas cópia das notas taquigráficas da reunião realizada em

28/10/2009, às 18h30min, para tomada de providências com vistas à liberação dos

arquivos da empresa à Comissão e ao professor e jornalista Marcelo de Freitas Assis

Rocha, para pesquisa histórica dos fatos ocorridos em 7/10/63. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transporte, solicitando à empresa de ônibus Santa

Cruz informações sobre a interrupção do atendimento ao Município de Carvalhos e

sobre a viabilidade de aumentar o número de linhas que atendem os Municípios do

Circuito Montanhas Mágicas da Mantiqueira. Em votação, o requerimento. As

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

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transporte, solicitando à Agência Nacional de

Transportes Terrestres - ANTT - informações sobre o andamento do processo de

licitação de concessão de transporte interestadual de passageiros na região do

Circuito Montanhas Mágicas da Mantiqueira. Em votação, o requerimento. As

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

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transporte, solicitando ao Presidente do Sindiextra
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informações sobre a Rodovia do Minério relativas a sua extensão, às obras de arte

necessárias e à possível existência de dificuldade para a obtenção de licenciamento

ambiental. 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 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 - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, Srs. Deputados

e Sras. Deputadas, eu já estive na tribuna hoje falando sobre a questão da mineração

na região Nordeste do Estado de Minas Gerais. Agora retorno com outras

informações que colhi logo após o meu pronunciamento. Fui notificado pela

Mineração Minas Bahia - Miba -, que esteve num congresso na China, em setembro,

que ficou acertada a visita à região Nordeste do Estado, mais especificamente à

região de Salinas, Rio Pardo, Porteirinha e Grão-Mogol, de empresários do Canadá,

dos Emirados Árabes e da China. Sr. Presidente, a minha lamentação é que

andamos muito devagar em relação à ação dos empresários que, há dois, três

meses, estavam formatando esse Consórcio Novo Horizonte para exploração de

minério de ferro na nossa região, e que já viajaram pelo mundo buscando parceiros

internacionais. Agora eles já irão aportar na nossa região. A nossa preocupação é

exatamente em relação às definições da participação do governo do Estado, ou seja,

qual será a participação que o governo terá? Será uma participação apenas de

suporte empresarial ou será uma participação logística, de apoio a uma região cujo

produto poderá ser exportado através da Bahia, ao invés de ser exportado por Minas

Gerais, colocando lá a infraestrutura da estrada de ferro? Vencemos uma batalha,

pois, de início, esse consórcio pretendia apresentar uma proposta de mineroduto,

mas já conseguimos convencê-los de que o mineroduto não resolve o problema das

outras jazidas minerais. Também conseguimos que a Secretaria de Estado

manifestasse uma posição muito forte de apoiamento às outras explorações minerais

e também ao próprio agronegócio na região dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri

e até do Norte de Minas. Na primeira parte da nossa reunião, falava que é um
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absurdo o que esse pessoal está imaginando fazer. Eles querem construir um ramal

ferroviário para ligar a Bahia, com uma estrada de ferro, chamada 354 e que agora irá

chamar-se Transcontinental, saindo do Norte do Rio de Janeiro, passando pelo

Espírito Santo, subindo pela Bahia e adentrando o sertão baiano até chegar à

fronteira do Peru. São 4.400km de estrada de ferro. Ocorre que, desde 2007,

estamos pelejando para que se reative a estrada de ferro construída em 1863, que

tem 575km, saindo de Caravelas, na Bahia, até o interior do Jequitinhonha, em

Araçuaí. Ora, se Teófilo Benedito Otôni e o empresário português Antônio Teive de

Argôlo tiveram competência de fazer terraplanagem na base da picareta e de puxar

terra para aterro no couro de boi, carregado por cavalo ou por uma junta de bois, por

que não é possível refazer a Estrada de Ferro Bahia-Minas?

Por que esse sonho megalomaníaco de construir uma estrada de 4.400km de

extensão, ligando o Brasil até o Peru? Mas nós embarcamos nessa com um projeto

cuja previsão de começo de exploração será em 2011. Essa é a minha estranheza.

Gostaria de apelar ao Subsecretário Paulo Sérgio Machado, da Secretaria de

Desenvolvimento Econômico, para que ele busque o suporte dos Prefeitos da região,

já que não apenas os Prefeitos do Mucuri e do Jequitinhonha serão beneficiados,

mas também os do Norte de Minas, e que se faça em Belo Horizonte, ainda neste

ano, uma grande reunião para definir essa questão, porque o estudo de viabilidade

econômica já está sendo apresentado este mês pelo Consórcio Novo Horizonte. A

partir daí é que o Estado irá definir qual será a sua participação no projeto. Uma vez

definida essa participação do Estado, a nossa união será muito importante. O

Secretário de Desenvolvimento Econômico aceita a ideia original que expus aqui, em

fevereiro de 2007, de que se faça uma parceria público-privada para a construção da

estrada de ferro ou que isso fique a cargo da própria Vale, interessada no processo e

no projeto, porque ela também é copartícipe do consórcio, para que faça o seu ramal

ferroviário de Valadares até Itaobim, fazendo a introdução para a região onde há a

mina e onde existirão as explorações. Sr. Presidente, o que me deixa um pouco

preocupado é que nós mesmos da região não temos dado muita importância a esse

fato. Estive agora viajando por Comercinho, Medina, Almenara, Divisópolis, Mata

Verde. Conversei com as lideranças sobre a necessidade de nos unirmos para a
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defesa desses pressupostos. A região dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri só

tem futuro se houver exploração das grandes jazidas minerais, que são ocorrências

naturais do nosso riquíssimo subsolo. São nada menos do que 20.000.000.000t de

minério de ferro, sem contar as milhares de toneladas de estanho, chumbo, bório,

tório e lítio já explorados em Araçuaí. Existe lítio também em Itinga. Como fica a

jazida de grafite de Pedra Azul, de Salto da Divisa? Temos aflorado uma grande,

enorme, gigantesca jazida de calcário que nos propiciaria a construção de uma

fábrica de cimento para atender a toda aquela região; no entanto, não há uma

logística para que isso aconteça. Os grandes “players” do mercado tem alvarás de

exploração de áreas minerárias na região. Não é apenas a Vale, a Companhia

Siderúrgica Nacional, a Votorantim, não é apenas a Miba nem a Transminas; a

própria anglo-australiana Billiton tem reservas lá. Essa é a nossa pregação: não

caiam no vazio. A minha luta de tantos anos - desde 1970 luto pela exploração

mineral da região - é para que não percamos isso no momento de dar o bote. Essa é

a hora, o momento é agora. Não podemos mais esperar, as definições empresariais

estão ocorrendo. Ficaremos a reboque? Não podemos. É preciso conscientizar as

nossas lideranças.

Enfim, Sr. Presidente, passarei a outro assunto que me deixa muito triste.

Aprovamos aqui, com muita disputa, muita luta - V. Exa. participou conosco -, uma lei

que prioriza os aposentados, as pessoas com mais de 60 anos que têm créditos

alimentares junto ao Ipsemg para recebimento junto ao governo do Estado. Até o ano

passado o governo repassou R$53.000.000,00 ao Ipsemg, e metade desses recursos

eram direcionados ao pagamento de precatórios. Neste ano, infelizmente, nenhum

tostão foi alocado para o pagamento de precatórios. O Ipsemg usou dinheiro para

pagar outras coisas. O que estava combinado com o próprio governo do Estado era

que metade dos recursos repassados seriam direcionados para pagamento dos

precatórios. O que são os precatórios? São os créditos de salários atrasados dos

servidores públicos. Entretanto, muitos servidores morreram, seus filhos já estão com

60, 70 anos, prestes a morrer também, esperando receber esse dinheiro.

Das entidades públicas de Minas Gerais, o Ipsemg é o que está mais atrasado no

pagamento dos precatórios. O DER e outras entidades do governo já liquidaram, já
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pagaram tudo. O governo foi muito bem em sua primeira fase, mas, lamentavelmente,

há esse problema.

Passaremos um Natal horroroso, se não houver uma decisão, Sr. Presidente. Apelo

a V. Exa., como Vice-Presidente da Mesa, que nos ajude a desentocar um projeto

que está nesta Casa desde o ano passado e que autoriza o governo do Estado a

pagar diretamente os precatórios, comprando a dívida do Ipsemg. Ainda nesse

aspecto há um levantamento feito a nosso pedido e a pedido da OAB de Minas

Gerais pelo Tribunal de Justiça: há quase R$300.000.000.000,00 em depósitos

judiciais disponíveis.

A lei federal permite que se utilizem 70% desses recursos no pagamento de

precatórios; no entanto, o Estado não tem utilizado esse dinheiro. Pediu autorização,

e não recebeu, porque também o Tribunal de Justiça tem interesse em que haja o

pagamento desses salários atrasados e reposições salariais, desses recursos não

pagos pelo Estado ao longo de 20 ou 30 anos para os servidores estaduais.

Nesse sentido, são dois momentos importantes. O primeiro é o momento de

certificar-se de que não houve sequer um pagamento de precatório neste ano.

Segundo, existe um projeto de lei tramitando nesta Casa, parado em algum lugar. Há

seis meses, estava parado em uma comissão, e, quando inquiri o Presidente da

comissão, ele me disse que há um movimento da associação ou do sindicato dos

servidores do Ipsemg para não aprovar o projeto, porque querem que esse dinheiro

seja destinado não ao pagamento de precatórios, mas à assistência médica. Ora,

assistência médica é obrigação natural. Há um acordo em andamento com o governo

do Estado, que paga ao Ipsemg R$53.000.000,00 todo ano. O que o Estado está

querendo com esse projeto de lei - e foi provocado por esta Casa para enviar o

projeto - é antecipar o pagamento do restante da dívida com o Ipsemg, mas com uma

cláusula de que parte desses recursos sejam destinados ao pagamento de

precatórios.

Fico me perguntando quantos milhares de aposentados, suas esposas e seus

filhos, pois muitas esposas já morreram, que estão hoje preocupados com o Natal e

ficaram felizes quando esta Assembleia aprovou a lei dando prioridade aos velhinhos.

Eu mesmo recebi dezenas e dezenas de “e-mails” cumprimentando-nos e
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agradecendo nossa luta. Mas hoje, de repente, o Ipsemg para de pagar. Tentei falar

com o Dr. Caram, para saber qual seria a saída, mas não consegui. Mas a própria

Assembleia pode resolver o assunto, se considerarmos esse aspecto. Existe um

projeto de lei em andamento, está paralisado em uma comissão, vou descobrir qual é.

Já conversei com o Líder do Governo e com o Deputado Lafayette de Andrada, para

tentarmos colocar esse projeto de lei em pauta e aprová-lo urgentemente, ainda neste

ano. A medida burocrática é fácil, basta um requerimento da Secretaria de Fazenda

ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, após aprovada a lei, para que se pague. Os

precatórios estão prontos para ser pagos.

Agora, em dezembro, acontece no Tribunal de Justiça a Semana da Conciliação, e

seria o momento exato de direcionar o pagamento desses créditos alimentares de

velhinhos e velhinhas e de filhos velhos dos velhinhos que já morreram. Que recebam

esses valores! Conheço casos de famílias com seis ou sete filhos e com créditos de

R$1.000.000,00, esperando há mais de 25 anos. Isso é um escândalo. Minas, no

princípio do mandato do Governador Aécio Neves, começou a acelerar o processo de

pagamento de precatórios. O único órgão do governo que não consegue estar mais

ou menos em paralelo com os outros, que pagaram grande parte, é o Ipsemg. É lá

que estão os créditos das pessoas. Nas outras Secretarias há créditos de obras, de

desapropriação e outros créditos tributários não pagos. Mas esses créditos do Ipsemg

são humanos, créditos de gente que conheço, cuja família está passando a mais

absoluta necessidade, havendo uma fortuna nas mãos do Estado. O Estado não pode

permanecer na situação em que se encontra, sem imaginar o sofrimento dessas

pessoas às vésperas do Natal.

Este é o último apelo que faço. A partir de segunda-feira começarei a acionar a

OAB e o Tribunal de Justiça, para encontrar uma possível saída. Mas, da nossa

parte, Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. nos ajudasse a descobrir onde está o

projeto, para que nossos colegas assinem um pedido comigo, colocando esse projeto

em tramitação imediatamente. Sabemos que teremos oposição do sindicato ou da

associação dos servidores do Ipsemg, mas não vamos nos ater a isso. A questão da

saúde o Estado tem de resolver, mas, para a questão dos precatórios, nós temos o

compromisso e a obrigação, como representantes do povo mineiro, de tentar buscar a
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solução. Obrigado.

* - 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 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, Sras. e Srs. Deputados, público

presente nas galerias, imprensa, público da TV Assembleia. Gostaria de saudar, mais

uma vez, os Agentes Penitenciários, que estão dando continuação a sua mobilização

e manifestação, legítimas. Esperamos que o governo do Estado se sensibilize e abra

as negociações. Entendemos que isso está próximo de acontecer. Não acreditamos

que o impasse perdurará, porque não se justifica. O governo Aécio Neves tem

demonstrado uma capacidade muito grande de diálogo com o conjunto da sociedade,

e não acredito que dentro do próprio governo não vá haver essa disposição. Gostaria,

publicamente, mais uma vez de manifestar-me solicitando ao Líder do Governo e ao

Líder da Maioria, que está presente, que colaborem. Tenho certeza de que estão

todos empenhados nesse sentido. Que possamos dar a agilidade necessária para

irmos para o final de semana, amanhã, mais tranquilos, principalmente os Agentes

Penitenciários e suas famílias, sabendo que, semana que vem ou mesmo amanhã,

haverá um desfecho para essa situação. Queria retomar a discussão sobre

segurança pública. Como ontem relatei e o Deputado João Leite acabou de dizer,

participamos de uma audiência pública regional em Unaí, na região Noroeste de

Minas, para discutir a segurança pública. Na oportunidade de nos manifestarmos e

nos pronunciarmos nessa audiência, perguntamos se, apesar de constatarmos um

crescente aparelhamento do Estado nesse segmento, com investimentos

substanciais, integração das Polícias Militar e Civil, ampliação de investimento na

rede física dos presídios e das cadeias, crescimento das Apacs em todo o Estado -

investimentos consideráveis -, marcharemos para uma sociedade de apartação, onde

uma parcela substancial da nossa sociedade, por muitas razões - a principal é em

função da desigualdade e da injustiça social -, fique encarcerada e aprisionada para

dar segurança, liberdade e garantia de uma vida minimamente tranquila e saudável
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para o restante da população, ou faremos um investimento na direção que permitirá

uma população carcerária cada vez menor. Esse não é um caso só de Minas Gerais:

Como se faz isso? Do nosso ponto de vista, só aprofundando o trabalho de

distribuição de renda e de riqueza efetiva no Brasil, promovendo reformas agrária e

urbana profundas e verdadeiras e dando condições dignas e oportunidades reais de

ocupação, de trabalho e de renda para a população. Ninguém se levanta contra

essas ideias, mas por que elas não acontecem? Porque, apesar de não terem essa

conotação explícita, elas têm um componente revolucionário. É preciso mexer no

sistema, na estrutura deste país. Não há outra maneira de melhorar a segurança

pública no Brasil se não mexermos profundamente nesta injusta concentração de

renda que continua acontecendo. Estamos assistindo a muitas e muitas melhorias

promovidas pelo governo Lula no País. A condição de vida do povo brasileiro tem

melhorado substancialmente. São 11 milhões de pessoas que deixaram a linha da

miséria e ascenderam à classe média. Isso é muito substantivo e é exatamente o que

tem provocado a mudança estrutural e sustentável na economia do Brasil. No entanto

ainda estamos longe de resolver esse problema. Há investimentos na

ressocialização. Na audiência pública, ficou patente que infelizmente o “crack” está

chegando ou já chegou a todas as cidades do interior. Nossa juventude e mesmo a

infância estão sendo alvo desta verdadeira praga social, desta pedra da morte, que é

o “crack”. Portanto medidas de ressocialização para a juventude são urgentes,

impreteríveis e absolutamente necessárias. Mais do que isso é a prevenção, para

evitar que nossas crianças e nossos jovens continuem expostos e sejam cooptados

pelo crime e pela deliquência. O governo Lula vem fazendo sua parte. Trago aqui a

revista “Carta Capital” desta semana, mostrando propaganda oficial do governo

federal que traz alguns números muito reveladores: mais de mil novas creches em

todo o País, 45 milhões de alunos beneficiados com recursos do Fundeb, 32 mil

laboratórios de informática instalados nas escolas públicas do País, 214 novas

escolas técnicas da rede Cefet até o final de 2010. Estamos acompanhando de perto

a instalação de duas escolas técnicas federais, institutos federais de educação, uma

em Arinos e outra em Paracatu, na Região Noroeste, que revolucionarão a oferta de

mão de obra qualificada para nossa região. Estamos falando de 214 novas escolas
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técnicas federais em todo o Brasil até o final do ano que vem. Isso significa mais do

que dobrar a rede de institutos federais de educação no Brasil. Esse é grande feito do

governo federal, do governo Lula. Além disso são 12 novas universidades federais, o

que é muito significativo - há muitos anos, não se edificava nova universidade federal

no Brasil -; 104 novas extensões de universidades públicas federais no interior, 419

mil bolsas do ProUni ativas e 24 mil bolsas de doutorado por ano no País. Portanto o

governo Lula está fazendo sua parte, ou seja, investindo na educação técnico-

profissionalizante, no ensino superior público e gratuito, nas bolsas do ProUni,

garantindo acesso àqueles que, por muitas razões, não conseguem ter acesso ao

ensino público federal e gratuito. Retomando nosso raciocínio anterior, precisamos

avançar na estrutura injusta deste país, promovendo distribuição de renda mais

profunda e intensa do que fizemos até aqui, com programas de transferência de

renda como o Bolsa-Família. Muitos, ainda hoje, ousam dizer que não se pode dar só

o peixe, pois é preciso ensinar a pescar e distribuir a vara. Até concordarmos com

isso. Agora, por trás desse discurso, o que se percebe é a resistência às mudanças

que estão acontecendo no Brasil. Muita gente neste país não quer ver o povo

brasileiro ascender socialmente, como está acontecendo no governo Lula.

Precisamos ir mais fundo. Se não invertermos o processo que concentra a riqueza

não só no Brasil mas também no mundo inteiro, não teremos solução.

Sr. Presidente, gostaria de derivar um pouco, mas de maneira associada a esse

nosso argumento, para falar sobre o apagão que aconteceu na noite de anteontem e

alcançou os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e uma parte do Sul

de Minas. Aqui, em Belo Horizonte, não fomos alcançados por ele. O que se noticiou

foi um grande contratempo em todas as áreas atingidas, e até cabe-nos fazer uma

reflexão: criamos um modelo de sociedade altamente dependente de processos

centralizados, como é o sistema de distribuição de energia elétrica - isso acontece no

Brasil e no mundo inteiro - e quando ela nos falta em função de qualquer problema, a

oferta e a disponibilidade desses serviços básicos essenciais - como é o caso da

energia elétrica - ficam comprometidas. Sr. Presidente, farei neste momento uma

reflexão sobre as questões ambientais e climáticas. Vira e mexe vemos um Deputado

vir à tribuna ou às Comissões para criticar ações do governo do Estado na área
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ambiental. Sou um dos poucos que, independentemente de onde vem a crítica, sai

em defesa da ação ambiental em Minas Gerais e no Brasil, porque entendo que

precisamos corrigir rapidamente essa relação da nossa sociedade com a questão

ambiental, primeiramente mudando a percepção de que o meio ambiente não está

fora da gente, pois não somos humanos de um lado e o meio ambiente do outro, fora

de nós e da sociedade. Somos natureza, somos meio ambiente. Se não mudarmos

essa concepção, não conseguiremos promover os ajustes necessários, e a situação

ficará cada vez mais grave. Se essa mudança não for rápida, a situação ficará

insustentável, porque o apagão, melhor dizendo, o blecaute revela nossa

dependência de todas essas estruturas montadas para nos dar conforto, comodidade

e para assegurar os serviços básicos à sociedade. Porém os ciclos ambientais, os

ciclos da natureza e os ciclos cósmicos são absolutamente mais fortes do que as

forças construídas pela tecnologia e pela intervenção humana, e o clima do planeta já

está assegurado com estoque de gases de efeito estufa que se encontram na

atmosfera - já estão estocados lá. Portanto não há como reverter o aquecimento. Os

especialistas garantem que vai superar os dois graus, e isso já é suficiente para

causar muitos transtornos. Num cenário muito pior e mais difícil, fala-se em até 7ºC

dentro de 25, 30 anos. Na verdade, temos de perceber que os ajustes deverão ser

muito profundos. É preciso mexer no capitalismo e na lógica do mercado que sacrifica

a natureza e os seres humanos, senão não teremos solução. Portanto, Sr.

Presidente, antes de encerrar, gostaria de afirmar que entendemos que, para que

consigamos fazer os ajustes para a transição para a nova sociedade de baixo

carbono, mudando a matriz energética do Brasil, que certamente acompanhará a

mudança da matriz energética no mundo, precisamos utilizar os recursos do pré-sal

de maneira muito consequente e adequada para também promover no Brasil essa

mudança, essa transição e aprofundar a transformação na base da nossa sociedade,

promovendo justiça social, distribuição de renda e de riqueza. A principal decisão que

o Presidente dos Estados Unidos tomou é conduzir e orientar a mudança tecnológica

dessa grande nação para uma economia de baixo carbono, independentemente dos

compromissos do Programa de Redução de Emissão dos Gases de Efeito Estufa, de

Copenhagen, para o qual os Estados Unidos ainda não apresentaram efetivamente



____________________________________________________________________________
882

suas propostas, seus compromissos. Entretanto a mudança tecnológica nos Estados

Unidos já está em curso. Não faz sentido conviver com este sistema injusto e

desumano, que está sobrevivendo: o capitalismo, que sacrifica vidas e o meio

ambiente em favor do lucro e compromete a vida das futuras gerações. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Getúlio Neiva) - Vem à Mesa requerimento do

Deputado Domingos Sávio, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A

Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 20 minutos. Com a

palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, colegas Deputados, todos os que

nos acompanham, inicialmente me congratulo com o Deputado Almir Paraca, em

especial pelo tema “meio ambiente”. De fato, todos temos o dever, uma

responsabilidade indelegável em relação a isso. Obviamente, mais uma vez, nós, a

quem é delegado representar, temos também a responsabilidade no que diz respeito

à análise legislativa. Mas a ação pessoal de cada cidadão, de cada ser humano no

Planeta é fundamental na preservação do meio ambiente, com o que concordamos

em gênero, número e grau.

Algo precisa ser mais bem-detalhado - neste aspecto, o Deputado Almir Paraca é

parceiro fundamental por sua inteligência, sua competência e seu espírito público - no

que diz respeito a nossa ação como representantes públicos. Aqueles a quem é

delegado o dever de ser guardiões ou responsáveis pela ação governamental, em

alguns momentos, extrapolam, interpretam equivocadamente, acusam

exageradamente e de forma generalizada. Quero citar o episódio rapidamente, pois

tenho outros assuntos para serem tratados aqui. Trata-se de lei de minha autoria,

com a qual o Deputado Almir Paraca colaborou, pois foi um dos que a emendou e

melhorou, a qual regulamentou a margem dos lagos artificiais. Teve o apoio de V.

Exa., Sr. Presidente, e, pelo que me lembro, da unanimidade da Casa. Tive a

felicidade de ser o autor dessa lei, mas a compartilho com toda a Casa, de modo

particular com os Deputados Antônio Carlos Arantes e José Henrique, os quais

convidei para a assinarem comigo. Essa lei veio regulamentar a área de preservação
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permanente na margem dos lagos artificiais, pela ausência de regulamentação no

Código Florestal, que é lei federal. O Código Florestal regulamentou a área de

preservação permanente na margem dos leitos d’água, dos córregos, dos rios e no

entorno das nascentes. Vejam bem: o Código Florestal Brasileiro estabeleceu que,

para a margem de córrego ou de rio de até 10m de largura, pequeno riacho, a área

de preservação permanente é de 30m de um lado e do outro, o que é muito bom e

necessário; e para nascente, de 50m.

O Código Florestal estabelece que, numa área em torno de curso d’água, de

córrego qualquer, há correnteza, possibilidade de enchente, variação da sua margem,

mais uma razão para haver área de preservação permanente, para evitar erosão das

suas margens e, em caso de enchente, haver área de preservação. Pois bem, veio o

Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama - se arvorando à condição de

legislador e estabelecendo que, para lago artificial de mais de 10km de área de

superfície, há área de preservação permanente. Vejam que lago artificial não tem

correnteza, não tem variação em virtude de enchente, pois tem a máxima cheia. A

partir dali, as comportas são abertas e transbordam pela barragem, não havendo

possibilidade de o lago passar da máxima cheia. Ainda assim é razoável haver área

de preservação permanente para conservar o meio ambiente. No córrego, a área de

preservação é de 30m; na nascente, 50m. Não há razão lógica alguma determinando

que seja de 30m da máxima cheia no lago artificial. Ali nem havia água. Ela foi

represada e subiu, cobrindo muitas vezes plantações e cidades. O Conama

estabeleceu norma dizendo que a APP era de 100m a partir da máxima cheia,

inviabilizando a atividade agropecuária no entorno de lagos e o crescimento de

cidades que ficavam às margens de lagos, além de gerar indústria de multas.

Debatemos profundamente o assunto nesta Casa e fizemos lei definindo que a área

de preservação permanente em torno do lago artificial seria de 30m a partir da

máxima cheia, o que é mais que razoável, pois preserva o meio ambiente e a

possibilidade de trabalho, de produção, de desenvolvimento turístico. O Governador

Aécio Neves entendeu que o projeto de nossa autoria era bom, que a aprovação da

Casa foi correta. A Advocacia-Geral do Estado, que o aconselha, também verificou

que estava tudo correto, e ele sancionou a lei, publicada no diário oficial. E tudo
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começou a fluir naturalmente. Não é que veio “fogo amigo”, ou seja, Procurador,

funcionário do próprio Estado, e não Promotor Público? Se fosse este, seria razoável,

porque o Promotor deve externar qualquer dúvida. Cheguei a ir ao Ministério Público

para conversar com o Dr. Jarbas e o Dr. Alceu, que concordaram em não arguir a

inconstitucionalidade da lei, por entenderem que é boa e está tudo certo. E o

Procurador do Estado que estava lotado no IEF, atendendo à manifestação de dúvida

de advogada, numa tentativa de desrespeitar a lei desta Assembleia, deu parecer

dizendo que a lei é inconstitucional, como se ele fosse o Supremo, como se tivesse o

poder de afirmar isso. Em meu entendimento, foi mais vontade de aparecer. Isso

gerou todo um desconforto jurídico para o IEF.

Tomei conhecimento desse fato, fui ao Advogado-Geral do Estado e mostrei o

absurdo que estava ocorrrendo, mostrei que aquele parecer não tinha fundamento

algum, que era ridículo. Ainda tenho em mãos o parecer da Procuradoria da

República no Estado do Paraná que analisou um caso semelhante a esse e

demonstrou que não havia inconstitucionalidade em haver lei da Assembleia

Legislativa definindo o entorno de lago artificial, tendo em vista a ausência de lei

federal que trate do assunto com clareza. Para minha alegria, o Advogado-Geral do

Estado emitiu parecer final e conclusivo, demonstrando que a lei de nossa autoria não

é inconstitucional, que está de acordo com as normas vigentes no País.

Pois bem, Sr. Presidente, digo isso na mesma linha do Deputado Almir Paraca, a

demonstrar meu zelo pelo meio ambiente, mas, ao mesmo tempo, deixando minha

compreensão de que não podemos permitir que alguns servidores de alguns órgãos

públicos, que alguns elementos de alguns movimentos que se dizem ambientais se

sintam os donos da verdade e saiam por aí tratando o produtor rural como bandido,

sendo agressivos na sua atitude de sair multando todo o mundo, enquanto, de fato,

algumas grandes multinacionais ou até estruturas públicas da maioria das cidades

estão poluindo os rios, sem tratar os esgotos, destruindo a natureza com poluição

industrial.

Quando vamos tentar adequar a legislação para o produtor rural que quer trabalhar,

produzir alimento, ter uma condição adequada, sempre aparece aquele indivíduo que

se sente acima do bem e do mal para dizer que vai multar, fazer isto e aquilo,
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sabendo que a maioria desses produtores não tem dinheiro nem para pagar um

advogado. Fica muito fácil. É como tomar pirulito de criança, uma covardia.

Dificilmente têm essas atitudes arrogantes diante de uma grande multinacional, de

uma grande mineradora ou até de uma grande Prefeitura. Nessas situações são

verdadeiros cordeirinhos, mas em cima de pequenos produtores rurais ficam

querendo aparecer. Obviamente não vamos permitir isso.

Queria dizer, Sr. Presidente, como é importante, neste momento, refletirmos sobre

nossa vida democrática. Até mesmo sobre o episódio que tem palco nesta Casa: têm

feito aqui vigília, com o nosso respeito, os servidores Agentes Penitenciários, e é em

nome desse respeito que quero deixar um alerta. A tentativa de politizar, de maneira

eleitoral, qualquer movimento legítimo como esse não ajuda em nada e acaba sendo

uma forma de usar, como mera massa de manobra, pessoas, cidadãos,

trabalhadores, desrespeitando esses trabalhadores, fazendo discursos para arrancar

aplausos, fazendo ataques ao governo, insanidades, sem objetivo, sem consistência,

sem clareza e, o que é pior, usando mentiras em alguns momentos. Agora mesmo

houve quem viesse usar esta tribuna para associar essa situação de dificuldade

vivida pelos trabalhadores, culpando o governo de Minas pelas dificuldades dos

Agentes Penitenciários, ao episódio envolvendo a Gasmig, que teria contratado uma

empresa que não teria pago aos trabalhadores. Em razão de não ter pago,

obviamente esses trabalhadores estão sofrendo. Vem aqui um Deputado usar esta

tribuna para associar um assunto ao outro e dizer que o governo que está aí é o

mesmo que deixa os trabalhadores que a Gasmig mandou contratar sem salário.

Pergunta se será esse o governo que querem levar para o Brasil. É uma pergunta de

clara natureza eleitoreira.

É preciso respeito com vocês, é preciso respeito com quem está nos

acompanhando. Trazer mentiras e fazer bravata desta tribuna para tentar associar

isso com o processo eleitoral é pior que nazismo. Usa a repetição de uma mentira

diversas vezes, para que as pessoas acreditem. Aliás, fizeram isso. Mentiram dizendo

que resolveriam o problema da Previdência, que os neoliberais, que os tucanos é que

eram contra os aposentados. O que estão fazendo contra os aposentados agora?!

Falam que vão colocar em pauta, os aposentados vão para Brasília, sofrem
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humilhações, o governo manobra, tira da pauta. O mesmo governo que diz que

trataria com respeito os aposentados.

Voltando ao nosso episódio da Gasmig: falou-se na Gasmig, que é da Cemig. Onde

está a boa-fé do homem de fé que usou esta tribuna? Por que ele, homem

conhecedor da vida pública, não falou em Gasmig da Cemig e da Petrobras, pois tem

40% das ações da Petrobras? Por que não disse que a Gasmig pagou, sim, à

empresa contratada, e não foi feito diretamente à empresa o último pagamento

porque a empresa teve uma ação na Justiça e a Justiça mandou depositar em juízo o

pagamento, confiscando o pagamento da empresa? E a empresa, por sua vez, tendo

ficado insolvente, deixou de cumprir suas obrigações com os trabalhadores, empresa

essa que entrou no processo por via de licitação.

Como alguém vem aqui, responsabiliza o governo, associa os fatos aos Agentes

Penitenciários, aos reclames que estão sendo dirigidos ao governo, com mentiras,

para dizer que é um governo que não tem respeito com o trabalhador e questiona se

é esse o governo que queremos levar para o País?!

Faço essa reflexão, Deputado Getúlio Neiva, para que o Brasil não viva um apagão

político, um apagão da democracia. Por que me refiro ao apagão? Refiro-me a ele

porque não faz muito tempo que quem está no governo hoje fez muitas críticas diante

de uma situação em que o clima, a natureza - e ela não está sob as ordens de

nenhum governo, suas leis não são sancionadas nas assembleias nem nos

congressos - pelos idos do final da década de 90 e do início do ano 2000, viveu uma

estiagem. Diante disso, os reservatórios do Brasil inteiro deram sinais de que poderia

haver falta de energia elétrica, por ausência de água suficiente para mover as

turbinas das hidrelétricas. Todos os brasileiros sabem que foi isso. O governo, então,

em atitudes programadas, responsáveis, cuidou de estabelecer algum racionamento,

para evitar o caos. É claro que ninguém gostou disso, porque qualquer tipo de

sacrifício em nossa rotina é indesejável, mas era algo perfeitamente explicável, que

tinha uma lógica. Não era uma questão de ser este ou aquele partido que estava

governando o Brasil.

Sr. Presidente, figuras como o nobre Deputado José Henrique, que é referência

neste Parlamento, nos dão a certeza de plena luz política. Com V. Exa. temos a
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certeza de que jamais haverá apagão na democracia.

Insisto no meu raciocínio, para dizer que, naquele momento, os que estão no poder

agora criticaram dizendo que era o governo do apagão, o governo disto e daquilo.

Hoje alguns perguntaram-me: “Então, Deputado, você não vai procurar saber quem é

o pai ou a mãe do apagão, quem é o responsável, quem é o filho?”. Digo, com muita

clareza, que essa não é a nossa linha política. Vão continuar dizendo que nós, do

PSDB, não sabemos fazer oposição, que somos muito pacientes, muito tolerantes.

Vamos continuar pacientes e tolerantes; não omissos, mas pacientes e tolerantes.

Continuaremos respeitosos, preocupados em tratar a verdade com a verdade. O que

ocorreu no Brasil tem de ser objeto de uma reflexão, de um trabalho, para que não se

repita. O correto era que não ocorresse.

O correto, repito, era que não ocorresse. Chegamos a ter 40% de toda a energia do

Brasil comprometida. Não ocorreu apenas com São Paulo, mas com parte de Minas e

do Rio de Janeiro. Ocorreu também com o Sul do País parcialmente, com São Paulo

e o Rio de Janeiro integralmente; com Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Mato

Grosso parcialmente. Houve apagão até no Acre, assim como em Pernambuco, que

está com problemas até agora. Houve um efeito-dominó e uma desordem total. É

claro que isso merece uma reflexão, mas não uma atitude de vandalismo político,

como fizeram conosco no passado. Não cabe tentarmos montar uma orquestração,

como fizeram no caso da Previdência e em tantos outros. Serviram-se disso para

passar a ideia ao povo brasileiro de que estávamos diante de uma alternativa que

salvaria o Brasil, que iria mudar todas as práticas do modelo econômico que

implantamos.

Aliás, Presidente, haja vista que votaram contra o Plano Real, dizendo que era ruim,

depois mantiveram o mesmo Presidente do Banco Central. Votaram contra a Lei de

Responsabilidade Fiscal dizendo que o poder público não poder gastar mais do que

arrecada era contrário ao interesse público. Chegaram a votar contra o colégio

eleitoral que elegeu Tancredo Neves e a expulsar aqueles Deputados, no caso a Beth

Mendes, que votou no Tancredo.

Portanto, não quero apagão político no Brasil, não quero que pais de família que

vêm aqui para discutir, com muita justiça, o direito a trabalhar, sejam massa de
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manobra de quem vem fazer discurso demagógico, como se fosse resolver o

problema de vocês, tentando usar vocês para prejudicar a imagem do governo; sem

discutir mais profundamente as questões de segurança do Estado; sem tocar o dedo

na ferida de que não vem um centavo do fundo constitucional para a segurança

pública, que poderia estar evitando todo esse problema, que poderia estar nos

colocando em outro mundo, um centavo do fundo nacional. Não é vantagem

nenhuma, é um fundo constitucional, do qual um percentual do dinheiro de todo

Orçamento de todo ano é destinado ao sistema penitenciário. Só que o governo que

está aí contingencia, não libera um centavo. E esse dinheiro poderia estar vindo para

pagar um salário melhor ao Agente Penitenciário, para mais rapidamente se

estruturar melhor o sistema penitenciário em Minas Gerais. E não vem.

Mas vem a mentira para quererem fazer o apagão político, porque está se

aproximando a eleição; como veio a mentira no passado, ao dizerem que iriam

resolver o problema dos aposentados. E a 381? Disseram, anunciaram no encontro

da AMM que já iriam iniciar as obras, Deputado Getúlio Neiva.

Infelizmente, é mentira atrás de mentira. Portanto não serei omisso e direi: nós

temos um governo, em Minas, sério; temos problemas, sim, em relação à estrutura

pública federativa do Brasil; e problemas públicos na estrutura, no Estado de Minas

Gerais. Vamos enfrentá-los com clareza, sem demagogia, para não haver apagão

político.

Estavam aí fazendo campanha já para as eleições do próximo ano. A Ministra

Dilma, há 10 dias precisamente, Deputado Getúlio Neiva, senhores e senhoras, uma

semana antes do apagão deu uma entrevista e não teve a humildade de, na

entrevista, considerar sequer a hipótese de um acidente de natureza cósmica, que

fuja ao controle do ser humano - claro que não um acidente da natureza, como falar

que o vento trouxe um problema que apagou o País. Vejo um Deputado da Oposição

que, quando acontece um problema de energia elétrica, porque caiu uma árvore

sobre um fio da Cemig, vem aqui e parece que Minas Gerais teve um terremoto,

enfrentou um “tsunami”. Ele culpa a Cemig por tudo, até por um vendaval, e não veio

se manifestar sobre uma situação que apagou mais de 40% do Brasil.

E eu não estou aqui para dizer que por causa disso o governo é ruim, estou é para
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lembrar que esse mesmo povo usou isso para ficar um ano inteiro falando que o

problema que tivemos de falta de chuva, naquela época, foi culpa do Presidente

Fernando Henrique. Ele é que não deixava chover, Deputado Getúlio Neiva, e,

portanto, os níveis dos reservatórios estavam baixos por culpa dele. Agora a Ministra

Dilma falou há uma semana, já num clima de campanha, querendo sempre se

associar ao governo passado, o que não tem nada a ver. Não se tem de comparar

governo de Fernando Henrique com o governo de Lula. Você não compara a sua vida

dessa forma, você evolui. Todos os seres humanos evoluem. Os tempos mudam, a

realidade muda.

O Aécio fala com muita propriedade: “É hora de pensar o pós-Lula, e não

continuísmo”. Como não seria bom continuísmo de Fernando Henrique, e não será

bom continuísmo de Lula. É o pós-Lula. Mas a Ministra, há uma semana, numa linha

de querer comparar, já dizia: “No passado teve apagão”. Ela deu uma entrevista há

uma semana e disse: “Zero por cento de chance de ter apagão. Zero. E não tenho

99% de certeza, mas tenho 100% de certeza que não vai ter apagão nenhum”. Aí,

uma semana depois, acontece uma calamidade. E não foi só um desconforto, não,

imaginem uma cidade como São Paulo. Há muitas cidades, hospitais que não têm

água até agora. Havia crianças recém-nascidas em UTI neonatal, onde parou tudo.

Acabou oxigênio, acabou tudo. Saíram correndo com as crianças. Foram sete

crianças em Pernambuco. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

Registro de Presença

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

Vereadores de Mantena, que aqui estão presentes juntamente com o nosso

Deputado José Henrique, majoritário nessa cidade, e do Prefeito Municipal de

Palmópolis, Arivaldo de Almeida Costa, Lili. Os cumprimentos desta Assembleia.

Questões de Ordem

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, fica evidente como o PSDB e o DEM, o

Democratas, que já foram PDS, PFL, que mudam de nome para ver se conseguem

limpar a mancha negra que representam para a democracia brasileira, torcem todos

os dias contra, não o Lula, mas o Brasil. Estão felizes da vida, soltando foguetes
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porque houve um apagão, porque choveu bastante, porque houve uma tempestade,

porque houve um excesso de raios em uma localidade do Brasil que acarretou esse

problema do apagão. Eles vêm aqui falar disso com muita tranquilidade. Deputado

Domingos Sávio, penso que seu partido entende de apagão, porque no governo

Fernando Henrique não foi apenas um, foram dezenas deles. E não foram apenas

apagões de energia. Gostaria de lembrar que, nos oito anos em que estiveram no

governo, houve apagão de empregos. Em oito anos, a geração de empregos foi zero.

Em seis anos e poucos meses de governo Lula, já alcançamos 12 milhões de

empregos com carteira assinada no Brasil. Vocês também tiveram o apagão da

miséria, pois não houve uma política voltada para combater a pobreza no Brasil. E

hoje temos grandes programas sociais como o Bolsa-Família, que está tirando

milhões de pessoas da linha de pobreza. Vocês também tiveram o apagão do

consumo, da falta de oportunidades. Foram tantos apagões nos oito anos de

Fernando Henrique que é por isso, Deputado Domingos Sávio, que vocês fogem da

comparação. É por isso que o Aécio vai aos jornais dizer: “Não queremos comparar o

governo Fernando Henrique com o governo Lula. Queremos o pós-Lula”. E o José

Serra fala a mesma coisa. Ninguém quer comparar os oito anos do PSDB com os oito

anos do PT, porque vocês perdem feio. Perdem na educação, na geração de

empregos, em tudo. Olhem só o que era o Brasil há oito anos e o que é hoje. Só

víamos as manchetes do “Jornal Nacional” dizerem: “O governo pega mais dinheiro

emprestado ao FMI”, “Dívida externa bate recorde”. E hoje vencemos tudo isso.

Temos reservas cambiais e um país respeitado pelo mundo afora. O que mais me

incomoda no PSDB e no sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que por oito anos

governou este país, é que ele governava o Brasil meio que olhando para a Europa,

para os Estados Unidos e virava as costas para os problemas que existiam aqui no

Brasil. Ele não admite isso porque se considera acima dos outros, se considera

intelectual, inteligente e vê que um torneiro mecânico, um homem simples, do povo,

como o Presidente Lula, está ganhando dele “de lavada”. Então, isso incomoda

mesmo, e é por isso que vi, não apenas no seu pronunciamento aqui, Deputado

Getúlio Neiva, mas no de vários líderes da Oposição no Congresso, uma vibração

com o apagão. Graças a Deus, o apagão que existiu na semana passada foi apenas
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de energia, porque o Brasil não tem mais apagão de emprego, de investimento.

Estamos vencendo a pobreza e a miséria. Temos números importantes para

comemorar na educação, com o ProUni, com a construção de 400 novas escolas

técnicas, com os avanços na área social, com o Pronasci. V. Exa. falou de energia e

de apagão. É bom lembrar do programa Luz para Todos, com quase 12 milhões de

brasileiros recebendo energia em suas propriedades, o que nunca existiu nos oito

anos do governo Fernando Henrique. Portanto, continuaremos fazendo a comparação

para que a população não caia mais nessa conversa fiada de pós-Lula. Pós-Lula é a

continuação de um projeto que deu certo, que já tem nome e é de Minas Gerais; é de

uma mulher: a companheira Dilma. Não temos problema quanto a isso. Acho salutar

até a forma como fazem os comentários, mas fica nítido e transparente que os

senhores não têm propostas, não têm como criticar o PT nem o governo Lula. Assim,

fixam-se em coisas pequenas. Concluindo, Sr. Presidente, quero dizer que, graças a

Deus, só tivemos esse apagão de energia. Graças a Deus, não tivemos tantos

apagões como os que ocorreram nos tristes oito anos de Fernando Henrique. Houve

até mesmo um apagão contra Minas Gerais, quando Fernando Henrique boicotava

nosso Estado, deixando Minas a pão e água. Ele sequetrou recursos numa nítida

guerra contra os mineiros. Desse PSDB paulista, com certeza, Minas Gerais não tem

saudade e não vai querer ver na Presidência da República esse Partido. Se isso for

pós-Lula, vamos correr disso. Vamos querer a continuidade do governo Lula, com

nosso projeto que deu certo e que o Brasil aprova. Muito obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, percebo que meu alerta está vindo

em boa hora. A seguir esse tipo de pronunciamento que acabamos de ouvir, o

apagão democrático já chegou. Trata-se de um apagão absoluto. É fácil tentar trazer

um pouquinho de luz, clarear um pouquinho a memória do nobre Deputado, que

acaba de fazer esse pronunciamento, seguramente só conduzido pela emoção. V.

Exa. associa o PSDB ao Democratas e tenta, a partir daí, fazer associação a um

passado de manchas. V. Exa. acabou de fazer isso. É fácil lembrar-lhe alguns fatos

que estão na ordem do dia, que estão todo dia por aí. Lembro-me de que o Sarney

esteve no Democratas. O partido tinha outro nome, mas é farinha do mesmo saco. O

Sarney era o grande aliado do Lula. Hoje o Collor é um grande parceiro do Lula e do
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governo do PT. Esse tipo de raciocínio não contribui para o ambiente democrático,

mais parece apagão democrático. Na sequência, na sua reflexão, veio dizer que

parece estarmos festejando o fato de ter havido um temporal e, em razão disso, um

problema no fornecimento de 40% da energia, exatamente o contrário do que mostrei

ao me manifestar. Eu disse que temos a clareza de que não é correto usar esse

episódio, que até merece uma reflexão sobre como poderia ser evitado que tomasse

uma maior dimensão e tivesse um efeito cascata. Um efeito dominó alcançou o País

inteiro. Além disso, caberia reflexão sobre ações capazes de evitar que o mesmo

ocorresse novamente. O meu pronunciamento foi todo centrado no fato de não se

permitir que esse episódio seja usado como foi no passado pelo partido de V. Exa.,

ou seja, com o propósito de fazer proselitismo eleitoral. Percebo algo mais grave

nesse apagão democrático, apenas do ponto de vista ideológico, embora sua

fisionomia possa também lembrar a figura de Hugo Chávez. V. Exa. tem a

capacidade de estabelecer que tudo de bom e de bonito que há no Brasil é fruto do

seu partido e do santo Presidente e que tudo de ruim que existe é de

responsabilidade dos outros. Algo extremamente curioso é que aqui todos aqueles

que estão assistindo, até aqueles que possam ser os mais apaixonados com o PT,

devem parar para pensar um pouquinho quando o PT ou o Presidente se ufana em

dizer: “O Brasil vive um momento de recorde de safra”. Parece que são só petistas

trabalhando na agricultura. “O Brasil vive um momento de exportações recordes”.

Parece que é só o PT coordenando, plantando, produzindo, industrializando e

exportando. O Brasil vive um momento de eletrificação rural. E V. Exa. cita um

programa em Minas cujo custeio é feito em 70% pelo governo Aécio Neves. O Brasil

vive um momento de sucesso econômico. E o governo do Estado de São Paulo e o

governo de Minas Gerais, as duas maiores economias deste país, governadas e

dirigidas pelo PSDB, nada contribuíram para isso. Ficamos todos dormindo. Aliás,

acho que nós estávamos no exterior. Ou melhor, Deputado Getúlio, nós não

existíamos. Esse é o apagão democrático para o qual eu quero alertar. Tudo de bom

que está acontecendo tem um dono: PT e Lula. Por isso, temos de fazer comparação.

Qualquer coisa ruim que acontecer são os endemoninhados que estão do outro lado.

Essa linha de raciocínio é tão frágil e fraca que o mais apaixonado por um partido
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político tem de ficar com vergonha de fazer esse tipo de defesa. Isso é apagão

democrático. Na verdade, quando se diz que não se tem de comparar um período

com o outro, é porque o mundo muda. Não mudam apenas os governantes. A

realidade econômica no mundo muda e até mesmo a realidade ambiental, o meio

ambiente e as pessoas. Tudo muda. Uma coisa é certa: V. Exa. fala que nós fizemos

um apagão em tudo, mas especialmente os fatores que propiciaram o

desenvolvimento do Brasil, as mudanças essenciais na educação, na saúde, inclusive

no SUS, as mudanças fundamentais na economia e o equilíbrio financeiro que veio

com a Lei de Responsabilidade Fiscal foram implementados pelo governo do PSDB.

V. Exa. sabe disso. Mas vai insistir dez mil vezes para que acreditem na mentira de

que o PSDB não contribuiu em nada para o Brasil. O governo do PT disse que o

Brasil estava totalmente falido. Devia muito ao FMI. E não existia nada de bom.

Disseram que o Lula fez uma mágica; ele sozinho com a turma do PT contra a

vontade do Aécio, do Serra, dos agricultores, dos empresários, dos trabalhadores e

contra a grande parte do Brasil que não é do PT como V. Exa. Então, o apagão

democrático a que me refiro é parar com essa doença de achar que tudo é com

autoritarismo e “é só o meu grupo é que sabe. Só nós é que fazemos. Só nós é que

fazemos certo”. No período do Fernando Henrique teve apagão. E veio a Dilma

dizendo: “Conosco é zero por cento de risco de ocorrer apagão”. Disseram: “Até a

natureza é a nosso favor. Nunca haverá problema conosco”. Ora, isso é enganar o

povo. Chega de demagogia. Portanto, Sr. Presidente, encerro aqui as minhas

palavras deixando claro que estou pronto para debater aqui até amanhã se for

necessário, mas entendo que é suficiente a manifestação que fizemos.

O Sr. Presidente - A democracia ganha com o debate. No entanto, Deputado Paulo

Guedes, o art. 166 do nosso Regimento Interno, no seu § 3º, diz que cada Deputado

só poderá fazer questão de ordem por uma vez. Não houve nenhuma ofensa no

pronunciamento do Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Weliton Prado - Primeiramente, é importante tocar nessa questão do

apagão. Muitos falam no apagão da energia elétrica. Só que em Minas Gerais a

população já está acostumada porque é toda semana. Mal se iniciou o período de

chuvas e a população fica sem energia. O apagão aqui em Minas Gerais é constante.
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Não é só em Belo Horizonte, em Contagem, em Betim ou aqui na Região

Metropolitana, mas ele acontece no Triângulo Mineiro, no Sul, no Estado inteiro.

Péssima, péssima, péssima é a qualidade da energia elétrica oferecida pela Cemig.

Prova disso é que os servidores da Cemig estão em greve, e a compra dos veículos

até hoje não saiu - mais de 1.000 veículos. A sua frota está totalmente sucateada. A

Cemig queria alugar por mais de R$100.000,00 um veículo que, se fosse comprado,

custaria R$30.000,00. O que é novidade para o Brasil, aqui, em Minas Gerais, é

frequente; a população já está acostumada com o apagão constante da Cemig. Nesta

semana estive em Brasília com representantes da Aneel e com os membros da CPI

da Conta de Luz, e o povo mineiro quer o dinheiro de volta, o dinheiro que a

população pagou a mais de 2002 até os dias atuais. Se foi erro, eu acho que não. Foi

má intenção da Aneel e das companhias de energia elétrica do Brasil inteiro: 64

companhias que deverão devolver o dinheiro ao povo, algo em torno de mais de

R$10.000.000.000,00. Se o cidadão atrasa o pagamento de uma conta de luz ou de

água, a Cemig não perdoa. Aliás, os Agentes Penitenciários que aqui estão sabem

muito bem disso, porque o salário deles é tão pequeno que fica difícil pagar essas

contas. Atraso em contas de água e de luz, o governo não tem dó nem piedade: é

tesoura, conta de luz cortada. E o pior é que eles ainda querem colocar o nome do

cidadão no SPC e no Serasa, mas nós conseguimos impedir. Aí, sim, o governo é

rápido e ligeiro, mas, na hora de devolver o dinheiro ao povo, é uma burocracia

danada e, muitas vezes, é preciso ir à Justiça. Se não colocamos a boca no

trombone, infelizmente, os poucos direitos que temos vão por água abaixo. Queria

elevar o tom do debate para lembrar que somos Deputados Estaduais. Se eu fosse

representante desse governo, iria ficar com vergonha de olhar para a cara desses

homens e dessas mulheres que estão aqui e que foram covardemente afastados e

demitidos pelo governo do Estado. O governo cometeu uma covardia, uma

arbitrariedade, uma maldade e uma injustiça com os Agentes Penitenciários, que são

obrigados a fazer greve de fome. Nem direito de defesa eles tiveram. Eu teria

vergonha de ser representante de um governo como esse, que paga aos seus

servidores públicos, aos agentes administrativos menos de um salário mínimo. Eu

teria vergonha de ver a situação da educação e dos Agentes Penitenciários, que
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sabem muito bem as promessas que foram feitas e que não foram cumpridas. Aliás,

eles não cumpriram nada. Onde está o vale-alimentação dos Agentes, que foi

garantido e depois cortado? E o curso de tiro? Existem muitos problemas no Estado.

Além disso, o governo irá gastar cerca de R$3.000.000.000,00 com o novo Centro

Administrativo e não investe o que manda a legislação em pesquisa e extensão.

Onde estão os cursos técnicos profissionalizantes e gratuitos em todas as regiões do

Estado? Aliás, essa foi uma promessa de campanha, que não foi cumprida. E a

Uemg, com cursos gratuitos em todas as regiões do Estado? Isso não existe. É uma

falácia, uma mentira. Onde está a aplicação na saúde, conforme manda a legislação?

O que existe na saúde é um déficit que vai chegar a quase R$5.000.000.000,00.

Onde estão os investimentos na segurança pública, se os índices de criminalidade

aumentam a cada dia que passa? Os policiais, os Agentes Penitenciários e o Corpo

de Bombeiros não têm direito ao auxílio-periculosidade. Aliás, os policiais civis estão

em paralisação, com ameaça de greve. Onde está a valorização dos servidores e a

aplicação dos recursos nas áreas sociais? É preciso falar a verdade. Podemos, sim,

fazer um debate nacional, mas nós somos Deputados Estaduais e temos que falar

dos problemas de Minas Gerais e buscar soluções para eles. Vamos votar o

Orçamento, que passou, de 2003 até agora, para mais de R$41.000.000.000,00. Hoje

a questão prioritária é resolver o problema dos Agentes Penitenciários. É isso que

gostaria de deixar registrado aqui, sobretudo para as Lideranças do governo.

Independentemente de partido político, é muito importante a participação de todos,

porque foi cometida uma grande injustiça que precisa ser corrigida, mas, se não for,

vamos continuar em obstrução.

O Sr. Presidente - Obrigado, Deputado Weliton Prado. Antes de passar a palavra,

pela ordem, ao Deputado Dinis Pinheiro, vou ler a Decisão Normativa da Presidência

nº 2, que fala sobre a inteligência do art. 164 do Regimento Interno: “A Presidência,

no exercício de suas atribuições e tendo em vista a necessidade de se conferir

melhor aplicabilidade ao art. 164 do Regimento Interno, com interpretação que melhor

corresponda ao espírito do Diploma Procedimental, decide que a palavra a Deputado

citado em pronunciamento somente será concedida, a critério da Presidência, para

contestar acusação pessoal à própria conduta ou para contradizer o que lhe foi
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indevidamente atribuído como opinião pessoal”.

O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, devoto respeito muito grande aos

Deputados Paulo Guedes e Weliton Prado. São Deputados combativos, guerreiros,

extraordinários, mas todos devem compreender que hoje ocorreram excessos por

parte deles quando fizeram afirmações improdutivas, inócuas, que efetivamente não

traduzem a realidade dos fatos que ora vivenciamos. Tenho apreço extraordinário por

V. Exa., Deputado Weliton Prado, mas falo com tranquilidade que tenho orgulho de

ser mineiro, tenho orgulho de pertencer ao PSDB. É altamente prazeroso partilhar a

construção deste novo tempo sob a liderança deste notável homem público chamado

Aécio Neves. Tenho compromisso com a verdade: nosso Estado, nossa história

jamais viu transformação tão vigorosa, desenvolvida e dirigida, como a que estamos

vivenciando sob a liderança do Governador Aécio Neves. Reconheço, Deputado

Weliton Prado, que o Presidente Lula é grande homem público. Ele faz grande

governo e tem preocupação social, que devemos aplaudir e admirar. Mas não

podemos fechar os olhos ao trabalho iniciado pelo Presidente Itamar Franco, grande

mineiro; não podemos virar as costas para Fernando Henrique Cardoso, que, com a

colaboração do PSBD e das devidas agremiações, soube dar continuidade a esse

programa iniciado por Itamar Franco com responsabilidade, altruísmo e competência.

O Presidente Lula, com muita sabedoria, também está dando continuidade a esse

trabalho. Reconhecemos também, da mesma forma, que, em Minas, temos falhas,

defeitos, fragilidades. Utopia não; temos compromisso com a verdade. Ouvi aqui

críticas infundadas a respeito da Cemig. Hoje essa empresa é patrimônio

extraordinário dos mineiros, é referência de Minas, aplaudida no Brasil inteiro e muito

bem-administrada pelo Presidente Djalma Morais, executivo extraordinário, de grande

capacidade de criação, administrador zeloso na vida pública. Ele, sob orientação do

Governador Aécio Neves, tem feito administração admirável e está conduzindo o

programa Luz para Todos, que é praticamente custeado pelo governo do Estado e

pela Cemig, com participação modesta e pequena do governo federal. Se existem

algumas falhas, corrigiremos, mas o saldo é extremamente positivo. Iniciaram agora o

programa Energia do Bem, levando o bem, levando ajuda, apoio, solidariedade às

associações, às Apaes, aos asilos. É programa inédito implementado pela Cemig,
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que demonstra sua preocupação social, seu espírito altruísta com as pessoas mais

carentes, mais necessitadas. A Cemig é reverenciada por todos; entretanto, se

ocorrer alguma falha, é incompetência da Aneel, porque esta, sim, é a agência

reguladora do governo federal. Compete tão somente a ela fazer a vigilância, a

observância das normas, da legalidade, dos parâmetros legais. Ouvi o Deputado

Paulo Guedes, esse extraordinário parlamentar, falar aqui que, no Norte de Minas, só

existe desfalque, saco de maldades. Não deve ser o Norte de Minas, mas outro

Norte. Nessa região, o maior benfeitor da história se chama Aécio Neves, que investiu

na saúde, levou asfalto para todos os lados, levou melhoria, vida, fé. Entretanto, se

existem algumas falhas - e até acho que algumas singelas falhas ocorreram -, o

governo se movimentou, V. Exas. ajudaram, todos ajudamos. Foram feitos

remanejamentos, nova estruturação, e para quê? Para melhorar, aperfeiçoar, lapidar,

porque ninguém é perfeito. Afirmo e reafirmo que o Governador Aécio Neves é o

grande benfeitor do Norte de Minas. Quantas escolas foram reformadas e

construídas? O funcionalismo público avançou e melhorou. Temos de reconhecer que

vivemos um momento de avanço; devemos combater excessos, mentiras e

inverdades. O que os mineiros gostam e aplaudem é o trabalho, a correção, a

transparência e a honestidade. Se Lula está fazendo um bom governo,

reconhecemos isso, mas entendemos que podemos fazer muito mais. Temos um

nome maravilhoso, uma alternativa que se chama Aécio Neves, que deu e está dando

um “show” de obras, de administração e de talento, por isso é conhecido e

reconhecido como o melhor Governador do País e se encontra altamente

credenciado para conduzir com maestria e sabedoria os destinos do povo brasileiro.

Aos Agentes Penitenciários, deixo o meu abraço e formulo votos de que possamos

encontrar um consenso, um caminho e uma alternativa para acolher essas

afirmações; porém sustento também que nunca se construíram, no Estado de Minas

Gerais, tantas unidades prisionais como na gestão do Governador Aécio Neves.

Obrigado.

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

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
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A Presidência encerra, nos termos do art. 274 do Regimento Interno, a discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.882/2009, uma vez que permaneceu em ordem do

dia por quatro reuniões. A Presidência informa que, no decorrer da discussão, foi

apresentada ao projeto uma emenda do Deputado Padre João, que recebeu o nº 2, e,

nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha a emenda com o

projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, para parecer.

- O teor da emenda apresentada é o seguinte:

EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 3.882/2009

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - O Poder Executivo disponibilizará em sua página na internet a íntegra do

contrato a que se refere o art. 1º, até trinta dias após a sua celebração.”.

Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2009.

Padre João

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 48ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 4/11/2009

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Zé Maia

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

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr.

Presidente - Palavras do Deputado Zé Maia - Palavras do Deputado André Quintão -

Palavras da Secretária Renata Maria Paes de Vilhena - Palavras do Sr. Thiago

Coelho Toscano - Palavras do Sr. André Abreu Reis - Esclarecimentos sobre os

debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Hely Tarqüínio - Adelmo

Carneiro Leão - Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
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Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos

Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -

Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Durval Ângelo -

Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gustavo Valadares - Inácio Franco

- Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Paulo

Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé

Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 9h15min, declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à realização da audiência pública de Revisão do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008/2011, para discutir a

proposta de revisão do PPAG para o exercício de 2010, sugerir alterações e

apresentar novas propostas para o aprimoramento dos projetos estruturadores.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma. Sra. Renata Maria Paes

de Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, representando o

Governador do Estado, Aécio Neves; e os Exmos. Srs. Geraldo Flávio Vasques,

Procurador-Geral Adjunto Jurídico, representando o Procurador-Geral de Justiça do

Estado, Alceu José Torres Marques; Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Estado

de Agricultura; Thiago Coelho Toscano, Subsecretário de Planejamento e Orçamento

da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -; André Abreu Reis,

Superintendente Central de Planejamento e Programação Orçamentária da Seplag; e

os Deputados Zé Maia, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira desta
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Casa e Relator do PPAG, e André Quintão, Presidente da Comissão de Participação

Popular desta Casa.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença da Exma. Sra. Janete Gomes

Barreto Paiva e do Exmo. Sr. Cel. BM Hermes Antônio Pereira.

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 Sr. Presidente

Exma. Sra. Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e

Gestão, representando neste ato o Exmo. Sr. Aécio Neves, Governador do Estado de

Minas Gerais; Exmos. Srs. Geraldo Flávio Vasques, Procurador-Geral de Justiça

Adjunto Jurídico, representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas

Gerais, Dr. Alceu José Torres Marques; Gilman Vianna Rodrigues, Secretário de

Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -; Thiago Coelho Toscano,

Subsecretário de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão - Seplag -; Deputado Zé Maia, companheiro, parlamentar

ilustre, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da

Assembleia Legislativa e relator do PPAG; Deputado André Quintão, ilustre

Presidente da Comissão de Participação Popular; Deputadas; Deputados; dignos

representantes de entidades; senhoras e senhores, ao longo de sua história, o Brasil

vivenciou períodos de completo descontrole dos gastos públicos. Esses períodos

levaram-nos a uma complicada situação financeira e, durante muito tempo, vivemos

sob o fantasma da dívida externa, cujos juros consumiam boa parte de nossos

recursos. Embora ainda enfrentemos dificuldades no tocante ao volume de recursos

disponíveis e à quantidade de gastos e investimentos necessários, o contexto atual é

bem diferente daquele.

Hoje, a sociedade compreende melhor o verdadeiro significado de uma democracia

– que vai muito além do voto livre e direto – e sente a necessidade de participar dos

processos de elaboração e discussão de políticas públicas, orçamento e tudo que lhe
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interesse como coletividade. A consciência de que sua participação é essencial para

que seus interesses sejam efetivamente defendidos e observados leva a população a

um processo de integração com a administração pública, que passa inclusive pela

exigência da correta aplicação dos recursos públicos e a constante fiscalização do

cumprimento do que foi planejado.

A Assembleia Legislativa louva e incentiva essa participação popular. Por isso,

como temos realizado desde 2003, após recebermos o orçamento estadual para o

próximo ano, convidamos a sociedade a participar do processo de revisão do PPAG

2008-2011. O PPAG constitui um dos instrumentos que compõe o planejamento

financeiro e orçamentário do Estado. Nele, estão contidos metas, diretrizes e

objetivos de médio prazo para a administração pública. Sua elaboração constitui uma

responsabilidade do Poder Executivo e, tradicionalmente, os técnicos mineiros têm

sabiamente realizado um bom planejamento para nosso estado. O Executivo,

portanto, se incumbe dos aspectos objetivos.

A Assembleia Legislativa, entretanto, cada vez mais desejosa de se consolidar

perante a sociedade mineira como o Poder do cidadão, procura, mediante realização

de audiências públicas, desenvolver o caráter humano e social que deve integrar o

planejamento. Desse modo, o PPAG, bem como os outros instrumentos públicos de

planejamento financeiro e orçamentário, apresenta-se como verdadeiro reflexo dos

aspectos objetivos, descritos pelos técnicos do Executivo, e subjetivos, sugeridos por

qualquer cidadão que participe desse processo democrático proposto pelo

Legislativo. Ninguém conhece melhor as necessidades de determinado Município ou

região que sua população. Ninguém sofre mais com a falta ou ineficiência de

determinado serviço público que o usuário que dele necessita. Ninguém se beneficia

mais dos programas e projetos implantados pela administração pública que o cidadão

que tem acesso a eles. Por tudo isso, imprescindível, como o próprio planejamento, é

a participação da sociedade na discussão sobre a aplicação dos recursos públicos.

Agradecemos a todas as pessoas e instituições que colaboraram para a realização

deste evento; aos gerentes executivos dos projetos estruturadores; à Secretaria de

Planejamento e Gestão e a todos os presentes.

Ao iniciarmos essa última audiência pública, temos a certeza de que, mais uma vez,
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ao se abrir ao debate com a sociedade sobre tema de tamanha relevância, o

Legislativo mineiro dá sua contribuição para o desenvolvimento de nosso Estado.

Queremos que todos que participaram das audiências públicas realizadas no interior

e aqueles que participarão desta etapa em Belo Horizonte tenham a mesma certeza:

a representação participativa a que a Assembleia Legislativa se propõe só se torna

efetiva quando o nosso convite para as discussões com a sociedade é amplamente

aceito, como se deu novamente nesse processo de revisão do PPAG 2008-2011.

Muito obrigado.

Palavras do Deputado Zé Maia

Muito bom-dia a todos e a todas. Prezado Deputado Alberto Pinto Coelho,

Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais; Exma. Secretária de

Planejamento e Gestão, Dra. Renata Maria Paes de Vilhena, representando aqui o

Governador do Estado, Aécio Neves; Exmo. Procurador-Geral de Justiça Adjunto

Jurídico, Dr. Geraldo Flávio Vasques, que representa o Procurador-Geral, Dr. Alceu

José Torres Marques; Exmo. Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Dr.

Gilman Viana Rodrigues; Exmo. Subsecretário de Planejamento e Orçamento da

Secretaria de Planejamento e Gestão, Dr. Thiago Coelho Toscano; Exmo. Deputado

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular da Assembleia

Legislativa.

Em rápidas palavras, é importante passarmos aos senhores informes sobre como

ocorre a tramitação dessa proposta na Assembleia Legislativa. Tradicionalmente, o

governo elabora as propostas do Orçamento, a revisão do PPAG, e as encaminha à

Assembleia Legislativa. Os Deputados avaliam as propostas, apresentam emendas e

alterações a elas, que são encaminhadas ao Parlamento, que vota o projeto, o qual,

posteriormente, é encaminhado para sanção do Governador.

A Assembleia de Minas, pioneiramente, em parceria com o governo do Estado, em

vez de apenas fazer as alterações e realizar a votação do projeto, resolveu ampliar a

discussão para a sociedade, a destinatária das ações previstas no Orçamento e no

PPAG. Ela faz isso da maneira mais ampla possível, levando as Comissões de

Participação Popular e de Fiscalização Financeira, pelas quais tramitam as propostas

do PPAG e do Orçamento, a várias regiões de Minas Gerais. A Assembleia e o



____________________________________________________________________________
903

governo têm realizado esse trabalho com ampla parceria dos vários órgãos do

governo. Discutimos as matérias mais importantes para cada região do Estado.

Realizamos um debate no local, apresentamos as principais ações do governo e

colhemos sugestões e propostas da sociedade, ampliando o leque de discussão

sobre essa questão, que é a mais importante do Estado, pois, no PPAG e no

Orçamento, estão previstas todas as ações do governo. Não há uma única ação que

o governo possa executar sem que haja uma previsão anterior no PPAG, em um

primeiro momento, e, depois, no Orçamento.

É esse trabalho que a Assembleia tem realizado. Também criou a Comissão de

Participação Popular, dando oportunidade à sociedade de apresentar emendas

diretamente a essas propostas. A Assembleia de Minas, Presidente Alberto Pinto

Coelho, sai na frente nesta discussão, com um modelo sofisticado de peças

orçamentárias. O PMDI faz parte de uma discussão de 15 anos. O PPAG, no

planejamento das ações do governo, é uma discussão de 4 anos, e o Orçamento

prevê aplicação imediata no ano posterior à sua aprovação na Assembleia.

Neste ano, temos a árdua missão de relatar e apresentar o relatório do PPAG para

a votação na Comissão de Fiscalização Financeira e, depois, no Plenário da

Assembleia. Essa é uma missão árdua e difícil, pois as demandas são infinitas. Como

o recurso da arrecadação de que dispõe o governo é limitado, há um paradoxo entre

a ampla demanda e tal limitação de recursos. Essas discussões servem para priorizar

as ações mais importantes e realizar as alterações prioritárias. Como não é possível

atender a todas as demandas, é fundamental que atendamos às mais importantes.

Esse é o princípio que deve nortear os trabalhos dessas audiências públicas.

Com segurança, digo que a participação da sociedade é o maior ganho em todas

essas discussões que temos realizado na Assembleia, porque temos a sua parceria.

As sugestões que vocês nos apresentam são fundamentais para nortear nossos

trabalhos. Isso cria uma cumplicidade entre o parlamentar, o governo e a sociedade.

Não se trata apenas de um trabalho do governo e da Assembleia puramente. Tenham

certeza de que a participação e a sugestão de vocês é ponto alto que Minas inaugura

ao realizar essa discussão antes de aprovar os projetos aqui.

Por essa razão, agradecemos a participação e a presença de cada um de vocês,
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aqui. Muito obrigado.

Palavras do Deputado André Quintão

Bom-dia a todos os presentes - entidades, movimentos, Conselheiros,

Conselheiras, cidadãos, cidadãs, lideranças regionais. Dou boas-vindas a todos os

que atenderam ao convite da Assembleia. Cumprimento o Presidente da Assembleia,

Deputado Alberto Pinto Coelho, e, na oportunidade, de público, faço o

reconhecimento a todo o apoio institucional que não só o Presidente, mas toda a

Mesa Diretora, têm dado aos eventos institucionais em geral e, particularmente, a

este processo de discussão orçamentária. Gostaria de estender esse reconhecimento

também ao corpo de servidores da Assembleia de Minas Gerais. Esse trabalho não

seria possível sem o apoio do Presidente e da instituição, bem como de seus

dedicados e competentes servidores.

Cumprimento a Secretária Renata Vilhena, que representa o Governador Aécio

Neves. Desde 2003 registro a parceria com o Estado e sua efetiva presença na

realização dessas audiências. Registro particularmente o empenho e a dedicação dos

gerentes dos projetos estruturadores, que não medem esforços para estar conosco

nas audiências públicas não só da Capital, mas também nas audiências

regionalizadas de todas as áreas do governo, bem como o empenho efetivo do corpo

técnico da Seplag no processo posterior de negociação, acompanhamento e

monitoramento. Cumprimento os Srs. Geraldo Flávio Vasquez, Procurador-Geral

Adjunto Jurídico, que representa nosso dileto amigo Dr. Alceu José Torres Marques,

Procurador-Geral; Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura; Thiago Coelho

Toscana, Subsecretário de Planejamento e Orçamento, que também participou de

várias audiências no interior do Estado. Cumprimento o Deputado Zé Maia,

Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira. Esta é uma iniciativa conjunta da

Assembleia e das duas Comissões. Se não houvesse sensibilidade, atenção,

abertura para a discussão das propostas e acolhimento posterior pela Comissão de

Fiscalização Financeira, este trabalho ficaria no meio do caminho. Então, o Deputado

Zé Maia e todos os integrantes da Comissão têm desempenhado importante papel.

Vejo aqui vários Deputados e Deputadas: Carlos Gomes, Dalmo Ribeiro Silva,

Doutor Viana, Vice-Presidente da Casa, João Leite, meu companheiro de comissão,
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Paulo Guedes e Cecília Ferramenta. Vários Deputados já estiveram aqui, e outros

ainda comparecerão durante os trabalhos. Esta iniciativa foi assumida pela Casa.

Esta é uma revisão especial porque prepara a Lei Orçamentária do último ano do

atual governo. Sua dimensão é estratégica, porque significa a consolidação de um

processo. Esta é a sétima edição de audiência participativa. Começamos em 2003,

quando discutimos o PPAG do primeiro mandato do governo Aécio, de 2004 a 2007.

Por emenda popular, introduziu-se o mecanismo da revisão anual. Fizemos as

revisões anuais de 2004, 2005 e 2006. Em 2007, discutimos o PPAG para o período

entre 2008 e 2011. Ano passado fizemos a primeira revisão do segundo PPAG e hoje

estamos em mais uma revisão, sendo que neste ano, também por emenda popular,

foi introduzido o mecanismo de monitoramento semestral. Então, no meio do ano

estivemos todos aqui para avaliar a execução orçamentária e também a execução

das metas físicas do planejamento do Estado. A cada ano que passa, essa iniciativa

vem-se materializando, vem-se afirmando, com capacitações por parte da Escola do

Legislativo, com a presença de importantes atores da sociedade civil nesse

procedimento.

E o principal, Deputado Alberto Pinto Coelho, é que há resultados. Os processos

são importantes em si, mas seriam falhos se não apresentassem resultados objetivos.

De 2003 para cá, nessas sete edições, foram aprovadas nada mais nada menos do

que 526 emendas populares tanto aos Orçamentos quanto ao Plano Plurianual. Não

estamos falando em sugestões. Em geral, há 400 ou 500 sugestões anuais, mas hoje

podemos apresentar um balanço de 526 emendas incorporadas. Mais do que um

número, o importante é a efetivação do número. Muita gente não sabe, mas em

Minas Gerais, por exemplo, quando o governo federal e o Conselho Nacional

lançaram o Sistema Único de Assistência Social - Suas -, paralelamente, aqui, na

Assembleia, junto com o Estado, aprovamos emenda popular que criou as condições

orçamentárias e técnicas para que Minas fosse o primeiro Estado a aderir ao referido

Suas. E não é por outro motivo que o nosso Estado tem uma avaliação muito positiva

na implantação do Suas, com recursos e com números. São mais de 500 Centros de

Referência da Assistência Social - Cras - implantados em Minas Gerais, com recursos

complementares desse processo da Assembleia.
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A campanha do governo do Estado, que sempre elogio, Proteja nossas Crianças foi

lançada, no passado, como forma de combate à violência e à exploração sexual, com

parcela de recursos oriundos desse processo na Assembleia Legislativa. O Programa

de Proteção à Criança e ao Adolescente Ameaçado de Morte, em Minas, é resultado

de legislação aprovada nesta Casa e de emenda aprovada nesse processo

participativo. Temos - e aqui aproveito para fazer o convite - um resultado muito

próximo de nós. Amanhã e sexta-feira teremos a Feira Estadual de Economia Popular

Solidária. O pessoal já está chegando, os empreendimentos encontram-se presentes.

Essa feira é realizada com parcela de recursos desse processo de revisão

participativa. Temos o fortalecimento dos Fóruns Regionais Lixo e Cidadania; o

projeto de combate ao trabalho infantil nos lixões, resultado de emendas populares.

Temos o combate à exploração sexual por meio do Projeto Promover, no semiárido

mineiro, com recursos das emendas populares. Temos, no âmbito do programa

Poupança Jovem, o acompanhamento social, através de ação nova incluída no Plano

Plurianual, em suas revisões. Só um projeto estruturador novo, de 2003, deu-nos a

oportunidade de atingir R$40.000.000,00, com a implantação do Suas.

Acho que poderia ficar aqui por toda a manhã, porque são 526 emendas populares

aprovadas. A Assembleia tem tudo isso devidamente catalogado. Mas o importante é

que o processo traz duas grandes novidades: primeiro, no âmbito da cidadania,

permite ao cidadão acompanhar, propor, inteirar-se, apropriar-se do mecanismo de

planejamento. Isso é muito importante; e, segundo, ele aperfeiçoa, amplia recursos,

propõe ação nova, melhora os resultados do governo. E tudo isso está associado a

acompanhamento de execução orçamentária, de meta física, de resultado. Acho que,

aliás, quando fazemos isso em Minas Gerais, possibilitamos integração maior com os

outros níveis da Federação, com o nível local, com o nível federal, e integra as

ferramentas de planejamento. Paralelamente, nós nos reuníamos com o governo

federal, com o Ministério do Desenvolvimento, com a Sedese, com o Prof. Anastasia,

à época Secretário de Planejamento e Gestão, buscando exatamente incluir no PPAG

essa possibilidade para que, quando o Suas fosse oficializado, Minas já tivesse isso

aprovado na sua Lei Orçamentária. Por fim, além dos resultados, este ano

conseguimos, mais uma vez, com o apoio da Assembleia, as audiências regionais.
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Fomos a Iturama - nosso querido Deputado Zé Maia é da região -, Itaobim, Montes

Claros, Poços de Caldas, Juiz de Fora, e percebemos uma convergência de

propostas. Comentava com a Secretária Renata Vilhena que em quase todas as

audiências havia preocupação com o atendimento ao jovem usuário de drogas. Uma

preocupação permanente em quase todas as audiências. Uma cobrança democrática

de regionalização das políticas públicas: do Poupança Jovem, do programa Criança e

Adolescente Ameaçado de Morte. A questão dos Links Faltantes, o Proacesso quase

em fase de conclusão. Agora, a população quer a ligação asfáltica, já cumprida a

meta do acesso ao Município, aquela ligação que serve a uma estratégia de

desenvolvimento econômico sustentável. Há a linha para universalizar a implantação

dos Cras e de apoiamento aos conselhos tutelares, questões de desenvolvimento

econômico, ou seja, há uma centena de propostas colhidas nas audiências regionais

anteriores. Tenho certeza de que, durante esses três dias, novas propostas serão

apresentadas. Como nem tudo são flores, há desafios. Há diferenciação na

implantação de novas ações oriundas das emendas populares. Alguns órgãos tiveram

mais porosidade, facilidade de incorporar essas ações, inclusive com execução e

integração com o interlocutor que apresentou emenda popular. Também temos feito

isso, reuniões com órgãos e entidades proponentes, para que, na execução, possa

haver compartilhamento com as entidades do conjunto das propostas apresentadas

do rumo da política pública. Em outras áreas, sentimos uma dificuldade maior. Às

vezes é difícil para o órgão público absorver uma ação nova, que originalmente não

estava no seu planejamento. O balanço é muito positivo, mas podemos e devemos

avançar.

Presidente Alberto Pinto Coelho, neste ano, em que cada Município discute o seu

Plano Plurianual de 2010 a 2013, a Assembleia apresenta um modelo, não para ser

copiado, mas refletido, como fez Belo Horizonte. Vejo aqui o nosso Secretário

Herzog, nosso amigo. Pela primeira vez, a Câmara Municipal de Belo Horizonte

realizou um processo de discussão participativa do seu planejamento. Os Municípios

podem e devem se espelhar nesse modelo para aperfeiçoarem o seu planejamento.

Sem dúvida alguma, vivemos um momento de expansão de política pública, em que

mais importante que a paternidade é a continuação, mais importante que a
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capitalização política são os resultados. Minas Gerais está muito amadurecida para

que, independentemente de quem esteja no próximo governo e a que partido

pertença, a partir dessa experiência, possa ousar mais e, na elaboração do PPAG, ter

um processo que envolva as regiões. Tenho certeza de que o exemplo desta

Assembleia, inédito em nosso país, pode servir também de alicerce para uma

discussão que, cada vez mais, envolve a população. Estamos felizes por estar mais

uma vez aqui com todos vocês. Este trabalho não seria possível sem esse

envolvimento. Para vocês terem uma ideia, já existem grupos de trabalho com mais

de 135 inscritos para a tarde de hoje. Estamos vivenciando até um problema de

espaço físico, dada a participação dos conselhos, conselheiros e movimentos sociais.

Esse é um bom problema, o da participação crescente. Mais uma vez, agradeço a

todos os atores que nos ajudam a construir esse processo. Esperamos que as

sugestões sejam as melhores possíveis. Muito trabalho e mãos à obra, nesses três

dias.

Palavras da Secretária Renata Maria Paes de Vilhena

Exmo. Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa;

Exmo. Sr. Geraldo Flávio Vasques, Procurador-Geral de Justiça Adjunto Jurídico;

meu colega de trabalho Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, Pecuária

e Abastecimento; Exmo. Sr. Deputado Zé Maia, Presidente da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia; Exmo. Sr. Deputado André

Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular da Assembleia; caro

colega de trabalho Thiago Toscano, Subsecretário de Planejamento e Orçamento;

demais Deputados e Deputadas; representantes da sociedade civil e do governo;

gerentes dos projetos estruturadores; bom-dia a todos. É com grande satisfação que

retorno a esta Casa para mais uma sessão de debates acerca do PPAG 2008-2011.

Trata-se de uma iniciativa da Assembleia Legislativa de suma importância, não só

para o setor público, mas sobretudo para a sociedade civil, que, em busca de maior

transparência e controle de políticas públicas, participa cada vez mais dos debates e

audiências para aprimoramento dos planos e orçamentos. A iniciativa de revisão

participativa, que comemora sete anos de grande louvor, transforma-se em espaço de

revisão e monitoramento da execução dos programas. Este é o nosso segundo
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encontro na Assembleia em 2009. O projeto de monitoramento e revisão anual do

PPAG permite um melhor levantamento de demandas da sociedade mineira, assim

como uma melhor adequação dos recursos públicos aos objetivos estabelecidos

democraticamente pela sociedade em parceria com esta Casa. Foi justamente essa

parceria entre os Poderes Legislativo e Executivo que proporcionou, como disse o

Deputado André Quintão, mais de 500 emendas populares aos Orçamentos desde

2004, além da incorporação do projeto de inclusão social de famílias vulnerabilizadas,

na carteira de projetos estruturadores, na elaboração do primeiro PMDI, projeto que

permanece até hoje na carteira, transformando-se no Suas, que conta hoje com cerca

de R$40.000.000,00 alocados no orçamento do Estado.

Desde 2003, Minas Gerais destaca-se na política do Choque de Gestão, um projeto

que busca conjugar ajuste fiscal e oferta de políticas públicas de melhor qualidade

para todos, já que enfatiza a importância da eficiência, voltada para o

desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Nesse PPAG de 2008/2011, vimos

aprofundando, de maneira vigorosa, no alinhamento dos instrumentos de

planejamento, orçamento e gestão, de forma a garantir as entregas que temos

pactuado. Assim, temos hoje alinhados PMDI, PPAG, LDO, LOA e Acordos de

Resultados, firmados com órgãos e entidades, o que nos proporciona trabalhar, de

forma coerente e planejada, sem espaço para o casuísmo gerencial. A partir dessa

organização, pudemos enfrentar a crise mundial, que impactou gravemente a

economia mineira em 2009. Trabalhamos sistematicamente na manutenção das

metas pactuadas para os programas estruturadores, na manutenção dos

investimentos estaduais e das políticas públicas finalísticas. Apesar da queda brusca

da receita no primeiro semestre, não houve qualquer ajuste linear de programação.

Temos informações detalhadas e atualizadas dos programas estaduais, de maneira a

tornar possível reprogramações bem planejadas com mitigação de riscos para os

beneficiários das políticas públicas. Passamos por graves problemas de arrecadação

em 2009, tivemos grandes perdas no primeiro semestre, mas esses problemas deram

seus primeiros sinais de melhora logo em agosto. Esperamos terminar o ano

arrecadando valores mais próximos daqueles que planejamos e estamos prevendo

um 2010 vigoroso, com receitas que retomam sua trajetória de crescimento, mas com
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programas em ritmo acelerado de execução dos programas estaduais. Nesse sentido,

foi definido o Orçamento de 2010, estimado em um total de R$41.000.000.000,00.

Calcula-se R$9.800.000.000,00 para investimentos, que devem ser realizados por

todo o Estado, sendo R$3.400.000.000,00 de investimentos do orçamento fiscal;

R$1.200.000.000,00 de inversões financeiras e R$5.200.000.000,00 de investimentos

das empresas controladas pelo Estado. Salienta-se, ainda, que o total de recursos

previstos para os projetos estruturadores, dentro de custeio e investimento, perfaz um

montante de R$5.031.000.000,00, um aumento de R$301.000.000,00 em relação a

2009.

Portanto, fazemos hoje uma avaliação positiva de nossa saída da crise, mas sem

qualquer euforia. Manteremos o rigor na condução do planejamento de nossas ações

e de nossas finanças, a fim de tornar perene a realização de conquistas. Acho que

este é o termo: fazermos planejamento, buscando a perenidade das ações de

governo e a sustentabilidade do Estado. E aqui estamos Poder Executivo, Poder

Legislativo e diversos segmentos da sociedade para fazermos parte de um evento

que seria impossível em um ano de crise, não fosse nossa perseverança, nossa

crença nesse processo e, sobretudo, a importância do PPAG para a vida de todos os

mineiros. Parabenizo a Assembleia Legislativa pela realização de mais uma audiência

pública de monitoramento e revisão do PPAG, que se consolida como espaço

fundamental de exercício democrático e transparência e que aproxima a

administração pública à sociedade civil. Nos próximos três dias, nossos colegas

gestores estarão à disposição dos senhores, para sugestões e críticas ao nosso

trabalho, para, assim, aprimorarmos nossa atuação e conseguirmos de fato um

Estado melhor para se viver. Muito obrigada.

O Sr. Presidente (Deputado Zé Maia) - Com a palavra, o Sr. Thiago Coelho

Toscano.

Palavras do Sr. Thiago Coelho Toscano

Bom dia a todos. Exmo. Deputado Zé Maia, Presidente da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária; Deputado André Quintão, Presidente da

Comissão de Participação Popular; André Reis, colega de trabalho que conduz esse

processo; demais colegas do Executivo, gerentes de programas e demais
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participantes. Vou apresentar alguns números que dizem respeito à avaliação do

PPAG de 2009, juntamente com o que pretendemos para o Orçamento de 2010, que

ora tramita na Assembleia. Farei essa breve apresentação por área de resultado. Se

analisarmos comparativamente a execução do Orçamento de 2008-2009, sobretudo

os principais pontos, perceberemos que é uma execução orçamentária superior ao

Orçamento de 2008. Analisando o Orçamento como um todo, nota-se que ele vem

crescendo mesmo com a crise: 3% em relação ao Orçamento de 2008. Em se

tratando de investimentos, a execução é 9% superior à do ano passado.

Relativamente a projetos estruturadores, o crescimento da execução é de 18%. A

seguir, tratarei especificamente dessa execução dos investimentos, não da parte de

custeio. Estamos implementando um processo novo, quando regionalizamos esses

investimentos. Percebemos que, quando observamos o investimento “per capita”, as

regiões mais beneficiadas são as do Jequitinhonha, do Mucuri, do Norte e do

Noroeste de Minas, com investimentos de mais de R$500.000.000,00, incluindo-se o

Rio Doce, regiões com IDHs mais baixos. O Estado prioriza a alocação de recursos

para essas regiões quando se trata de investimentos. O Orçamento para 2010 está

equilibrado e prevê receita e despesa da ordem de R$41.000.000.000,00, dos quais

94% representam a receita corrente. Dessa receita corrente, 66% é receita tributária,

e, desta, R$24.000.000.000,00, ou 82%, é o nosso ICMS, comparativamente ao ano

passado. Encaminhamos a esta Casa um projeto em que essa receita era de

R$23.600.000.000,00, mas fecharemos muito abaixo disso, em razão da crise. No

lado da despesa, que apresentaremos com o mesmo valor, ou seja, de

R$41.100.000.000,00, há a limitação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que não

permite ultrapassar um limite com gastos com pessoal. Então, enviamos um

Orçamento que respeita essa lei. A projeção de despesa com pessoal, sob essa

ótica, é de 46,54%, e o limite é de 46,55%. Temos de respeitar esse teto, e não há

como melhorar isso, caso a receita não melhore também, pois a lei não permite. A

despesa corrente perfaz 85%. A despesa de capital é de 4%, e o restante, 99%, é a

reserva de contingência. A previsão de repasse de recursos na transferência dos

Municípios é da ordem de R$7.400.000.000,00. Como disse a Secretária Renata, os

investimentos e inversões financeiras são de R$4.500.000.000,00, que, somados aos
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R$5.200.000.000,00 de investimentos das empresas, totalizarão os

R$9.800.000.000,00 citados. E os projetos estruturadores receberão

R$5.300.000.000,00 de recursos, distribuídos entre custeio e investimento, de acordo

com a característica de cada um desses projetos.

Este é o nosso mapa de resultados, que representa a estratégia do governo,

dividido por área de resultados. Passarei pelas 11 áreas de resultados para mostrar

um pouco do que já foi feito e do que está previsto, que é muito mais do que isso,

mas, como o tempo é limitado, mostrarei somente os principais resultados. Na área

de educação e qualidade, mais de 1.900 escolas foram atendidas pelo projeto Escola

de Tempo Integral, totalizando-se mais de 100 mil alunos beneficiados mensalmente

com merenda e atividades nos horários complementares, com o plano curricular

diferenciado. Mais de 3.500 escolas estaduais foram atendidas com a melhora de

infraestrutura física; 3.920, praticamente, foram atendidas com melhora de mobiliário

e equipamentos escolares desde 2003; 42 prédios de escolas rurais foram atendidos

com construção, ampliação e reforma. Para 2010, apresentamos no PPAG a

manutenção das escolas de ensino em tempo integral, atendendo mais de 100 mil

alunos. Pretendemos atingir 100% das escolas adequadas, com a conectividade,

mobiliário e equipamento, e reformar mais 462 escolas rurais do Estado, dando

continuação ao projeto. Na área da vida saudável, 100% das internações e

transferências já são reguladas pelo Sistema Estadual de Regulação e Saúde. Foram

adquiridos mais de 158 microônibus para a implantação da Rede de Transporte em

Saúde, do projeto de urgência e emergência. Na Macrorregião Norte, 830 Municípios

foram beneficiados com o Programa Saúde em Casa. Isso representa quase 100%

dos 853 Municípios.

Em 2009, mais 136 mil novas economias residenciais foram atendidas com o

sistema de esgotamento sanitário na área de concessão da Copasa. Para 2010, além

das implantações de Centros Viva Vida, foi prevista a concessão do incentivo mensal

para o Programa de Saúde da Família a mais de 3.800 equipes, além da implantação

do Sistema Estadual de Transporte em Saúde em mais cinco microrregiões.

Na área de “protagonismo” juvenil, o programa Poupança Jovem atende hoje mais

de 32 mil alunos, e o Minas Olímpica Nova Geração, mais de 21 mil alunos; 100%
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das escolas estaduais de ensino médio já têm o novo plano curricular implantado; e,

em 2007, foi lançado o Programa de Ensino Médio Profissionalizante - PEP -, que

conta com mais de 100 mil alunos matriculados. Há um resultado muito interessante:

a Gol, a TAM, a Trip e a Azul procuraram a Secretaria de Educação e pediram que

formulasse um curso profissionalizante na área de manutenção, administração e

técnica em aeronáutica. A Secretaria, com o PEP, montou essa turma e ofertou mais

de 540 vagas. Quando esses alunos se formarem, serão empregados por essas

quatro empresas de aviação. Temos vários exemplos disso.

Na área de mineração existe um consórcio formado pelas empresas Gerdau e Vale

agindo da mesma forma, em parceria com o governo do Estado, ou seja, ofertando

cursos e contratando alunos.

Em 2010, a meta é que, dentro do PEP, haja aumento do número de alunos, de 102

mil para 115 mil. Além disso, pretendemos concluir a implantação do Centro da

Juventude de Minas Gerais, a fim de superarmos o número de 40 mil alunos

atendidos pelo Poupança Jovem, que recebem bolsas ao final de cada ano. Nesse

caso, o aluno deverá cumprir sua contrapartida.

Área de investimento e valor agregado: 114km de gasoduto, construídos no Sul de

Minas e no Vale do Aço pela Gasmig; 741km de rede de média e baixa tensão

construídos pela Cemig, totalizando 3.200km. São investimentos em torno de 200

bilhões, atraídos desde 2003 para cadeias produtivas. Alguns exemplos são os

investimentos da Usiminas, Gerdau, Toshiba, CSN e Vale. Além disso, estão

implantadas 11 unidades do Minas Fácil em todo o Estado, com redução do tempo de

abertura de empresas para apenas 8 dias, porque no restante do País a média é de

52 dias. As unidades do Minas Fácil conseguem fazer isso em 8 dias.

Para 2010, temos ainda a reestruturação de unidades de atendimento integrado dos

UAIs no interior de Minas. Neste ano será concluído o UAI Praça Sete, além da

implantação da infraestrutura rodoviária, ou seja, 18km para o Contorno Norte ao

Aeroporto Internacional Tancredo Neves e do início de dois voos semanais

internacionais de carga e de passageiros.

Na área de inovação, tecnologia e qualidade, temos 84 Centros Vocacionais

Tecnológicos - CVTs - e 487 telecentros implantados, mais de 400 empresas
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apoiadas nos APLs de biocombustível, “software”, eletroeletrônicos e biotecnologia,

33 empresas graduadas pelas incubadoras de base tecnológica e mais de 380

propriedades de café certificadas.

Para 2010, entre outras metas, está prevista a conclusão das obras e início das

atividades dos parques tecnológicos de Belo Horizonte e Itajubá. Mais 25 empresas

são atendidas pelo Centro Minas Design.

Na área de logística, integração e desenvolvimento, são mais de 3.000km de

rodovias recuperados pelo ProMG Pleno. O ProMG Funcional ultrapassa 10.000km.

Existem 43 praças de pesagem em funcionamento, 4.335km de rodovia em contratos

de manutenção permanente dentro do ProMG. A meta para 2010 é que a

recuperação atinja 3.620km de rodovias, totalizando quase 8.000km recuperados

pelo ProMG Pleno. Além disso, está prevista a implantação do porto hidroviário na

região do Triângulo Mineiro.

Na área de redução da pobreza e inclusão produtiva, foram construídas em 2009

mais de 3 mil unidades habitacionais, totalizando 19 mil unidades entregues desde

2005 pelo programa Lares Geraes; 100% dos Municípios mineiros habilitados no

Suas; mais de 40 mil famílias rurais atendidas com energia elétrica por meio do Luz

para Todos, em parceria com a eletrificação rural da Cemig em 654 Municípios;

intervenções urbanas em 26 Municípios beneficiados pelo Travessia e mais 120 mil

“kits” de implantação de lavouras comunitárias distribuídos em todo o Estado, no

âmbito do programa Minas sem Fome.

Em 2010, entre outras metas, mais 14 mil famílias serão beneficiadas com mudas e

fertilizantes no Programa Minas sem Fome. O Programa Travessia deve alcançar 70

Municípios. O Governador já assinou convênio e anunciou quais são esses

Municípios. Haverá entrega de mais 3 mil unidades habitacionais do Programa Lares

Geraes Habitação Popular.

Na área de desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha e Mucuri tivemos o

início da usina de biodiesel da Petrobras, em Montes Claros, com 218 reservatórios

com pequenos barramentos em 10 Municípios, beneficiando mais de 1.600 famílias.

O Governador anunciou, dias atrás, R$10.000.000,00 a mais para esse programa.

São mais de R$10.000.000.000,00 de investimentos atraídos para a região do Norte
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de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. E 40 mil alunos formaram-se no

Acelerar para Vencer, que é um programa de diminuição da distorção. Em 2010,

temos perspectiva de construção de mais 100 reservatórios desses pequenos

barramentos. Além da atração de investimentos para aquela região - o programa é

específico para lá -, será feita a implantação do sistema de monitoramento hídrico e

do sistema de alerta de secas no semiárido mineiro.

Na área de redes, cidades e serviços, tivemos a conclusão da Linha Verde, do

Boulevard Arrudas e a duplicação da MG-10. Nesse ano, mais R$100.000.000,00

foram aportados para a duplicação da Avenida Antônio Carlos. No âmbito do

Proacesso, já temos 119 Municípios beneficiados e mais de 3.000km de acesso.

Tivemos, ainda, a implantação da agência metropolitana; a melhoria dos aeroportos

mineiros - quatro deles com as obras concluídas e outras nove obras iniciadas - e

início da obra do Museu da Cachaça, em Salinas. Para 2010, prevemos a conclusão

do programa Proacesso, a duplicação da Avenida Antônio Carlos, a urbanização de

favelas e a revitalização do Ribeirão Arrudas.

Na área de qualidade ambiental, já tivemos mais de 37.000ha de áreas protegidas e

regularizadas, 24 lançamentos eliminados em prol da revitalização do Rio das Velhas;

2.300ha de áreas protegidas criadas; 15.000ha de mata nativa plantada e recuperada

e 1.058 nascentes protegidas. Em 2010, a meta é continuar as ações recuperando

14.000ha por mediação, regeneração, enriquecimento, plantio e proteção, além da

regularização de 10.000ha de áreas protegidas, implantação da coleta seletiva em

mais 15 Municípios, implantação do sistema de monitoramento da qualidade da água

do Rio das Velhas. Esses são os projetos da área de qualidade ambiental.

Na área de defesa social, temos inúmeros resultados perpassando por diversos

órgãos, como a própria Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a

Polícia Civil. Temos a implantação do Disque-Denúncia unificado e expandido para os

Municípios de Uberlândia, Uberaba, Montes Claros, Governador Valadares e Juiz de

Fora; a implantação do Olho Vivo na região Noroeste de Belo Horizonte e Pedreira

Prado Lopes, além de Montes Claros, Uberlândia e Itabira; mais de 25 mil jovens

atendidos pelo Programa Fica Vivo e a construção de 12 unidades prisionais, para

não falar de convênios com Apacs. Em 2010, continuando o programa de



____________________________________________________________________________
916

modernização logística das Polícias, teremos a terceira fase do Cinturão de

Segurança da Polícia Civil e a quarta fase da Polícia Militar, a implantação do

Programa Olho Vivo em mais 10 Municípios, a abertura de 5.500 postos de trabalho

para presos nas unidades prisionais, a manutenção do programa Fica Vivo, a

manutenção das unidades do sistema socioeducativo e uma série de outras

atividades.

Essa é a avaliação positiva que fazemos do PPAG 2008-2011. Foram apresentados

os resultados desde 2003. Isso é um pouco do que está previsto na revisão do PPAG

para 2010 e na Lei Orçamentária, também de 2010, que tramitam juntos nesta Casa.

Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação de “slides”.

Palavras do Sr. André Abreu Reis

Bom-dia a todos, aos Deputados Zé Maia e André Quintão, ao Subsecretário

Thiago Toscano. Serei breve porque o Toscano já trouxe bastantes informações a

respeito do que está previsto para 2010 sobre as entregas até o exercício de 2009.

Quero falar um pouco sobre a perspectiva de 2009, o que temos para o final do

ano, como foi a execução orçamentária neste ano, como está nossa vida em relação

às questões fiscais neste exercício, como andam as possibilidades de financiamento

de políticas públicas nestes anos de 2009 e 2010. No monitoramento deste ano,

graças a Deus, já temos sinais de melhora do quadro fiscal do Estado. Até aquele

momento tínhamos apenas a sinalização do mercado a respeito de melhoras no

quadro fiscal, mas não sentíamos isso na receita. Muitas pessoas nos perguntavam

sobre a movimentação, e eu dizia que ainda não havia reflexo na arrecadação do

Estado e que nossa perspectiva era bastante grave e rigorosa para o exercício de

2009. Somente a partir de agosto deste ano conseguimos ter uma retomada do

crescimento da receita, mas ainda estamos trabalhando com patamares inferiores

aos de 2008. Além de o valor ser inferior, ainda tirando a inflação em torno de 4%, a

arrecadação fica bem abaixo daquela com que trabalhamos no ano passado, o que é

muito sério para a nossa perspectiva para o ano.

A Dra. Renata Vilhena trouxe hoje a boa notícia de que a arrecadação do ICMS, no

mês de outubro, pela primeira vez superou a arrecadação de 2008. No mês de abril, a
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arrecadação foi 1% superior à de 2008, mas, agora em outubro, superamos um

pouquinho a do mesmo período do ano passado. No ano passado, ela foi de

R$2.023.000.000,00 em outubro e este ano foi de R$2.045.000.000,00. Estamos

recuperando a arrecadação neste exercício de 2009, mas não recuperamos o que já

perdemos. No final do ano, voltaremos ao patamar que esperávamos, mas o que foi

perdido não há como recuperar. Não há como arrecadar uma quantia que supere a

perda, dadas as contingências e a situação fiscal e dada a economia do Estado, que

foi acometido pela crise de forma mais grave do que o resto do País.

Para 2010 trabalhamos com uma previsão de receita quase como se não existisse

o ano de 2009. Seria como continuar o crescimento a partir de 2008. Estamos

trabalhando com uma perspectiva bastante rigorosa de receita. As despesas não

param de crescer porque temos um crescimento vegetativo da folha, que é natural

por causa dos benefícios de carreira como quinquênio, além de uma série de

impactos da folha que já são correntes. Sem procedermos a qualquer tipo de

aumento, já temos uma perspectiva de crescimento vegetativo em torno de 1,83% ao

ano.

Fundamentalmente, à medida que vimos fazendo todas essas realizações, a cada

ano cresce a nossa malha de atuação no Estado e a necessidade de financiamento e

manutenção dessas estruturas que já existem. Então, cada investimento que

realizamos, cada construção de penitenciária, tudo isso traz impacto no nosso

custeio. Cada órgão que abre uma regional no interior no ano seguinte traz a

necessidade de mais uma manutenção de alguma estrutura do Estado no interior. Se

não temos crescimento de receita, temos possibilidade cada vez menor de realizar

novos investimentos, já que a estrutura do Estado sempre cresce à medida que

criamos mais estruturas para o atendimento ao cidadão em diversas políticas

públicas. Para 2010, a perspectiva de arrecadação é bastante rigorosa, sóbria. Não

imaginamos que subirá além do previsto. A receita de ICMS é de

R$24.000.000.000,00, com o orçamento fechando em R$41.000.000.000,00. Não há

muita margem para surpresa no próximo ano, seja para queda inesperada, o que nos

comprometeria bastante, como ocorreu em 2009, seja para uma grande reação.

Trabalhamos com os indicadores econômicos que o País inteiro utiliza. Caminhamos
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junto à União, com as perspectivas lançadas pelo próprio mercado no relatório Focus,

que é consolidado pelo Banco Central e encaminha as perspectivas de mercado. Em

2010, a perspectiva, realista e rigorosa, é de crescimento. Teremos um 2010 um

pouco mais tranquilo, mas não será folgado como 2008. O Deputado abordará outras

questões. Teremos as discussões nos grupos. Eu e Toscano estamos à disposição

para responder às questões. Nos grupos ocorrerão discussões mais qualificadas. Não

dominamos todos os assuntos do Estado, mas estamos aqui para tratar deles. Vamos

ver o que poderemos fazer. Agradeço aos Deputados Zé Maia e André Quintão.

Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de debates, esclarecendo

que os participantes poderão formular perguntas aos expositores. As questões

poderão ser encaminhadas por escrito ou feitas 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, dispensada a

formalidade das saudações pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos

para fazer sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para as respostas.

Debates

O Sr. Presidente - O Sr. Tadeu, do Fórum Estadual Lixo e Cidadania, deseja fazer

uso da palavra.

O Sr. Fernando Tadeu David - Bom dia. Na pessoa do Deputado André Quintão,

cumprimento os demais integrantes da Mesa. Meu nome é Tadeu e represento o

Fórum Estadual Lixo e Cidadania, que congrega várias entidades na luta pela

inclusão produtiva dos catadores de materiais recicláveis. Não tenho perguntas; meu

intuito é reiterar a presença do Fórum, durante esses anos em que fazemos

audiências públicas para reforçar a importância da participação de fóruns, redes e

ONGs, na elaboração da proposta de uso das verbas públicas. É importante ressaltar

que o Fórum conquistou um caminho de inclusão dos catadores, o que se deve em

grande parte a essa participação. Hoje, os catadores são uma categoria reconhecida

pelo seu trabalho e pela sua importância para o meio ambiente, apesar de ser ainda

discriminada. O Fórum congrega várias entidades, entre elas o Ministério Público do

Estado, a UFMG, o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, a
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Uemg, o Crea e outras que apoiam nossa luta. Estamos aqui, participando desta

audiência pública, Deputado, para reiterar a importância de o governo receber as

nossas propostas e viabilizá-las, para que consigamos incluir mais cidadãos e

comunidades. Não podemos deixar a população à margem, mas, sim, devemos fazer

sua inclusão. Vemos com bons olhos a participação de todos nesta audiência pública,

para que o governo receba, como vem recebendo, nossas propostas e para que

consigamos a inclusão de uma população que historicamente ficou discriminada.

Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos a participação do Sr. Tadeu. Não há dúvida de que

esta é uma ação da maior importância, que já está recebendo atenção por parte do

governo. Com a palavra, a Sra. Gláucia Barros, do movimento Nossa BH.

A Sra. Gláucia Barros - Bom-dia. Concordando com as falas dos Deputados e com

o que está expresso na cartilha a respeito de apreciação muito positiva deste

processo de participação na discussão dos Planos Plurianuais - já que foram dois até

agora -, quero acrescentar mais um valor, um resultado não expresso aqui.

O processo, na verdade, em relação à democracia, faz-nos avançar. Na medida em

que permite que entendamos melhor a arquitetura que existe por trás de um projeto

político para este Estado, ele amplia a visibilidade. Não ousaria falar em

transparência, pois acho que ainda temos muito que avançar em relação à

transparência da esfera pública. O processo amplia a visibilidade da esfera pública, o

que é extremamente importante para a consolidação da democracia. E exatamente

por valorizar esse processo, quero perguntar aos Deputados e aos gestores da

Seplag o porquê da exclusão de duas ações na Proposta para 2010. Refiro-me às

Ações nºs 1010 e 4246, relacionadas com a pesquisa e o desenvolvimento, ou seja,

às ações cujo objetivo se relaciona com a promoção de audiências públicas, incluídas

as de participação popular e os ciclos de debate. Na sugestão de exclusão das

ações, não está apresentada a justificativa. Essas são as únicas duas ações com

proposta de exclusão sem justificativa. Em outras, existe pelo menos a justificativa de

que não há previsão de execução da ação para 2010, o que também não explica

muito.

Concordando um pouco com a lógica da Secretária Renata Vilhena, que nos aponta
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para a preocupação com a sustentabilidade e com a perenidade das ações do

governo, manifestamos também nossa preocupação com a perenidade e com a

sustentabilidade do processo de participação popular em relação às leis

orçamentárias. Falo não só como representante do Movimento Nossa BH, mas

também como representante dos movimentos de defesa dos direitos da criança e do

adolescente.

A segunda pergunta, para a Seplag, é relativa à previsão de uma avaliação de

impacto da execução desse plano. As avaliações apresentados ano a ano e

quadrisemestralmente trazem um pouco a questão da execução físico-financeira, que

é muito importante. O plano é orientado por poucos indicadores. Gostaria de saber

qual a previsão de avaliação do impacto dessas políticas contidas nos dois planos,

desde 2003, na vida das pessoas.

Quanto à evolução desses indicadores, como será realizado o processo de

apuração dela? Quem será o coordenador, na estrutura de governo, dessa

avaliação? Por favor, obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para responder, o Sr. Thiago Toscano.

O Sr. Thiago Coelho Toscano - Gláucia, quando você cita os números das ações,

não há como guardar o código. Pode falar, por favor.

A Sra. Gláucia Barros - O órgão é a Assembleia Legislativa. Curiosamente, não há

o número da ação. O objetivo de uma delas é planejar e coordenar o

desenvolvimento de estudos, pesquisas e projetos de suporte conceitual, doutrinário

e político destinados à elaboração legislativa, incluindo a participação popular por

meio de seminários, fóruns, ciclos de debate, audiências e teleconferências, bem

como fornecer consultoria aos legislativos municipais. Como disse, a justificativa da

exclusão está em branco. Posso localizar o número da página. O código da ação é

4254. O nome da ação é Estudos, Pesquisas e Desenvolvimento de Projetos.

O Sr. Thiago Coelho Toscano - Como a unidade orçamentária é a Assembleia,

deixarei a palavra com os Deputados Zé Maia e André Quintão. De qualquer forma,

isso pode ser feito como uma sugestão de emenda, voltando com essas ações.

Sobre a avaliação de impacto do plano, pensamos em apresentá-la aqui. Já temos

a coordenação desse monitoramento para as próximas reuniões. Acatarei sua
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sugestão e trarei os impactos que o plano vem causando desde 2003. O governo do

Estado tem um órgão responsável por essa avaliação de impactos, o Programa

Estado para Resultados, vinculado à Vice-Governadoria, sob a coordenação do Dr.

Tadeu Barreto. Eles são responsáveis por todas as áreas. Você consegue essas

informações com ele. Para as próximas audiências, pedirei para trazê-las.

É óbvio que não me lembrarei de todos os números, mas posso lembrar-me de

alguns resultados. Por exemplo, na área da educação, o nível recomendado de leitura

aos 8 anos de idade saltou de 42% ou 46%, em 2006, para 72,5% em 2008. Isso é

meta do PMDI. Na área de defesa social, houve redução dos crimes violentos e da

taxa de homicídios em mais de 20%, voltando aos patamares da década anterior.

Não me lembrarei dos números, porque são vários. Se não me engano, os crimes

violentos são de 341 para cada 100 mil habitantes, um patamar inferior a 2003,

quando o atual governo assumiu. Na área da saúde, há a cobertura do Programa

Saúde da Família. Se não me engano, a redução da taxa de mortalidade infantil está

em 14,54%. Antes, esse indicativo era de mais de 17%. Há uma defasagem, pois só

temos a publicação de 2007, o ano de 2008 ainda não está fechado, mas houve

redução da taxa de mortalidade infantil. Também houve redução da pobreza, em

Minas Gerais, tanto na população rural, quanto na população urbana. Não me

lembrarei de todos esses números, mas eles ficam disponíveis no Estado para

Resultados. Você pode consultar.

O Deputado André Quintão - Gláucia, sobre essas duas ações, como a Assembleia

tem orçamento próprio, e não é um projeto estruturador, sugiro que, nestes três dias,

identifiquemos, reunindo-nos aqui com o pessoal da Assembleia, porque não há

nenhuma discussão política para redução das atividades, até porque algumas estão

sendo programadas para o ano que vem. Independentemente da questão eleitoral, no

ano que vem teremos balanços e monitoramentos semestrais. Ao final do ano, haverá

a revisão para o PPAG 2011. Pode ser uma questão técnica de aglutinação de ações.

Se for o caso, podemos apresentar emendas, mesmo que não seja objeto de

discussão de projetos estruturadores.

No início do ano, em face da questão de restrição orçamentária, houve a

perspectiva de reduzir, mas, na prática, não houve nenhuma redução, houve até um
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grande número de ciclos de debates, de seminários, de audiências públicas. Como

não houve nenhuma restrição, não acredito que ocorrerá, mas, se houve exclusão da

ação, temos de identificar o motivo.

Este ano, a Assembleia incorporou em seus quadros centenas de novos servidores,

muitos dos quais apoiam os processos de participação, porque havia uma

sobrecarga, no corpo técnico da Assembleia, de Consultores e assessores, tanto nas

comissões como na Consultoria. Temos de esclarecer isso, para não haver dúvida.

Em relação ao processo, acho que a Gláucia levanta uma questão importante,

sobre a qual falei rapidamente na abertura. Acho que esse processo vem crescendo.

A conquista do monitoramento semestral foi importante, assim como as capacitações,

mas podemos aperfeiçoar algumas coisas. Neste ano, nas audiências regionais, há

uma demanda de oficinas de capacitação regionalizadas. Esse é o passo além que

temos de dar na Assembleia, ou seja, antes de descentralizar a audiência é preciso

promover oficinas regionalizadas, para conhecimento prévio da população, também

sobre questões que não são cotidianamente discutidas.

O segundo ponto diz respeito à execução das emendas populares. De acordo com

minha intuição, quando há conselhos, quando há integração prévia da população, a

execução ocorre. Muitas vezes, a ação nova ou a complementação de recursos

contam com a anuência - e até com o apoio - do órgão gestor. Quando é uma ação

nova, uma ação necessária, porém não prevista no planejamento anterior, o órgão

tem dificuldade de executar, às vezes até por não saber exatamente aonde a ação vai

chegar.

Temos de desenvolver um mecanismo de aproximação entre o proponente e o

gestor. A situação se complica um pouco mais quando o gestor depende de uma

integração intersetorial governamental. Um claro exemplo é a reforma e a construção

de centros socioeducativos, que é uma situação crítica, ou seja, a Subsecretaria de

Atendimento às Medidas Socioeducativas conhece, sabe e entende, mas no nível de

priorização do órgão de obras, na Setop, não há a mesma prioridade existente no

órgão gestor da política. Então, a concepção da emenda ainda depende de um outro

órgão, que não discutiu profundamente a própria ação. Temos de aperfeiçoar, mas o

caminho é longo e as questões que você e o Tadeu levantam são bastante
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pertinentes.

O Sr. Presidente - O Silvério do Prado, da Fesempre UGT, pergunta se há

possibilidade de se disponibilizarem os dados apresentados pelo Subsecretário

Thiago Toscano sobre a avaliação do PPAG e perspectivas de sua revisão para o

exercício de 2010 para os grupos de trabalho. Primeiramente, preciso informar que

essa apresentação do Thiago estará disponível no “site” da Assembleia Legislativa,

no “hotsite” Sistema de Planejamento e Orçamento do Estado.

Aproveitando a oportunidade, informamos que a Assembleia Legislativa, através da

sua Consultoria e da Diretoria de Comunicação, em parceria com a Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, disponibilizou para consulta, em seu “site”,

na parte Sistema de Planejamento e Orçamento do Estado, o PMDI, o PPAG, a LDO,

a Lei Orçamentária Anual e todas as questões atinentes às peças orçamentárias do

Estado. Tudo se encontra numa linguagem bastante acessível a todos, sendo,

possivelmente, a Assembleia Legislativa a que melhor disponibiliza hoje, numa forma

fácil de acesso, numa linguagem absolutamente acessível para o acompanhamento,

o que aqui estamos discutindo. Todas essas peças orçamentárias encontram-se

totalmente disponibilizadas para a consulta da sociedade.

A Cleonice Pankararu, do Conselho dos Povos Indígenas, também deseja fazer

uma pergunta. Dirija-se ao microfone, por favor.

A Sra. Cleonice Pankararu - Bom-dia. Não farei uma pergunta. Apenas gostaria de

dizer que o Conselho dos Povos Indígenas está aqui presente. Que todos saibam

que, em Minas Gerais, somos nove povos indígenas diferentes, cada um com sua

cultura, alguns falando sua própria língua, como é o caso do povo maxacali. Estou

aqui representando um dos coordenadores do Conselho dos Povos Indígenas, o Ivan

Pankararu. Os povos indígenas têm seus representantes no Estado de Minas Gerais.

Cada povo indígena, do Sul até o Norte de Minas, tem seu representante no

Conselho. Temos os povos maxacali, pancararu, pataxó, xacriabá - o maior em

número no Estado de Minas -, xucuru-cariri, aranã, caxixó. Gostaríamos que todos os

povos indígenas de Minas Gerais fossem beneficiados nessas ações do governo que

debateremos até sexta-feira. Obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. André.



____________________________________________________________________________
924

O Sr. André Abreu Reis - Cleonice, tenho informação um pouco mais precisa e

recente apenas na área de educação. Neste ano, estão em construção 40 escolas

indígenas na região do grande Norte de Minas. Há previsão de construção de mais 22

em 2010. Chegaremos, ao final de 2010, com 62 escolas indígenas construídas. Não

tenho informações sobre ações em outras áreas.

O Deputado André Quintão - Cleonice, parabenizo também o Conselho. A

Assembleia realizou aqui, em abril, um debate público sobre a situação dos povos

indígenas. Sabemos que algumas ações são pertinentes ao governo federal, outras

podem ser realizadas em parceria com o governo estadual e com os governos locais.

A iniciativa do Conselho dos Povos Indígenas de preparar-se e integrar os trabalhos

do PPAG mostra o crescimento desse processo. Teremos de olhar com muito carinho

a questão indígena, que tem um passivo social. Existem muitas ações, como você

mencionou, mas, no conjunto, são poucas as ações direcionadas para uma

comunidade muito específica, que tem uma realidade própria.

Recebi, Gláucia, informação da Assembleia de que houve aglutinação dessas

ações na Ação n° 4239, de elaboração legislativa e acompanhamento das políticas

públicas.

Não há nenhum tipo de redução orçamentária; ocorre o contrário. No escopo da

finalidade, há as previsões constantes na outra ação. Houve uma aglutinação técnica

para facilitar a execução orçamentária, mas, na finalidade, consta “avaliação de

políticas públicas através de incentivo à participação popular”.

O Sr. Presidente - Pergunta do Rafael Pinto Filho, da Prefeitura de Caxambu, para

o André Reis: “Quais são as perspectivas de liberação de recursos, por meio de

convênios e emendas para as Prefeituras, comparativamente a 2009 e 2010?”.

O Sr. André Abreu Reis - Rafael, você me pegou no contrapé. Acho que fiz esse

levantamento para Montes Claros. Não sei se discutimos essa questão. Trata-se de

ação muito centralizada dos órgãos; depende de cada política pública específica.

Consigo separar isso orçamentariamente, conforme consta na Modalidade 40. Temos

a previsão de repasse para os Municípios.

Um segundo, Rafael. Se acessar a base de dados, terei como fazer o

levantamento. O valor para 2010 é um pouco maior que o de 2009, em torno de
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R$800.000.000,00, mas as liberações são feitas de acordo com a política de cada

órgão. Há um cadastro unificado de requisitos para a assinatura dos convênios, mas

a liberação não é voltada para as prefeituras. Libera-se para determinada política

pública, nas áreas de saúde e assistência social. Essa política se articula junto aos

Municípios; daí ocorre a descentralização. Não há nenhum comando central por parte

do governo, do planejamento, indicando que agora estão liberados os repasses para

as prefeituras. No próximo ano, há a questão eleitoral. Para 2010 isso ficará um

pouco mais complicado, pois há um prazo para as liberações. Isso fica a cargo de

cada órgão. É preciso verificar com quais órgãos as prefeituras se relacionam, para

ver como funcionarão essas liberações. Não há um comando central de liberação

específica para prefeituras. Liberamos os recursos orçamentários de acordo com a

programação que fazemos no início do ano, a cada órgão e entidade que faz a

execução. Pode se tratar, por exemplo, de parceria na área da saúde, do Pro-Hosp

ou de determinados programas que dependem de articulação junto aos Municípios.

Então, isso ocorre de acordo com a execução orçamentária de cada unidade. Não há

um comando nosso específico para essa liberação. Se você quiser, poderá procurar a

Secretaria de Planejamento para fazer algumas buscas a respeito de como isso

ocorreu em 2008. Talvez você possa consultar também a Superintendência ou o

“site”. Há um prazo máximo para resposta, parece-me que de 24 ou 48 horas. Você

não ficará muito tempo sem resposta, se enviar o questionamento por meio do “site”

da Secretaria.

O Sr. Presidente - A Isaura Rodrigues Fernandes afirma que possui um precatório

desde 2006 e deseja obter informações sobre o processo de pagamento dos

precatórios.

O Sr. André Abreu Reis - Não tenho informações detalhadas a esse respeito, pois

quem cuida da fila de pagamentos no governo é a Advocacia-Geral do Estado.

Seguimos uma fila constitucional. Os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo e o

Tribunal de Contas estão na mesma fila de pagamento. O Estado tem um fluxo de

liberação e paga, por ano, se não me falha a memória, em torno de

R$500.000.000,00 de precatórios. Ou seja, gasta meio milhão de reais somente com

pagamento de sentenças judiciais. Temos feito esses pagamentos. Penso que não há
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mais fila nas entidades da administração indireta do Estado, nas fundações e

autarquias, exceto, parece-me, em uma ou duas, onde há uma fila um pouco mais

longa. As outras estão com o pagamento em dia. Na administração direta, as folhas

são maiores, principalmente as da área de educação e da Polícia Militar. Então, há

muitos servidores e muitos precatórios ao longo do ano; por isso, temos uma reserva

anual de recursos. Temos pago esses precatórios de forma mais acelerada, de 2004,

2005 para cá. Não sei ao certo, na previsão anual, como isso vai funcionar. Vou ficar

devendo essa resposta. Talvez fosse mais interessante encaminhar essa questão à

Advocacia-Geral do Estado, pelo Fale Conosco, e pedir maiores informações a

respeito dessa fila de pagamento, porque não sei dizer que ano estamos pagando na

administração direta. Na administração indireta, estamos pagando os precatórios de

2009, ou seja, está tudo em dia. Na administração direta, onde a fila é bem maior,

vimos pagando grande volume de recursos, mas havia um passivo muito grande.

Quando começamos, em 2003, o passivo era de R$6.000.000.000,00 em sentenças

judiciais. Estamos pagando esses atrasados. Começamos em 2003, já com esse

passivo. Há essa fila. Temos de pagar, em primeiro lugar, os valores relativos aos

anos anteriores. Todavia, especificamente em relação a 2006, tenho essa dificuldade.

Isaura, pode me procurar. Vamos tentar encontrar um caminho para que a senhora

questione isso. Tenho de obter informações mais específicas sobre o seu caso.

O Sr. Presidente - Tenho uma pergunta da Sra. Elvira Mirian Veloso de Mello

Cosendey, da Frente de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente.

A Sra. Elvira Mirian Veloso de Mello Cosendey - Bom dia a todos. Quero fazer

apenas uma observação. Sou do Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil e

Proteção ao Adolescente Trabalhador. Acompanhamos a execução do PPAG desde

o início. Queremos pedir uma atenção especial à questão do planejamento, em

relação à baixa execução de projetos da área da criança e do adolescente. Por ser

um plano de ação por resultados, sabemos que, no ano seguinte, são abatidos os

valores não executados. Em primeiro lugar, há o acompanhamento com relação à

não execução. Emendando pela não execução, gostaríamos que, no Orçamento

Criança e Adolescente - OCA -, estivessem destacadas as ações realizadas, para

que pudéssemos ter um acompanhamento, para estarmos ao lado dos gestores e
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sabermos por que as outras não foram executadas. Temos alguns exemplos numa

análise que recebemos em agosto. À tarde e amanhã, faremos questionamentos aos

gestores em relação a essa questão. Queremos essa atenção especial de vocês,

tendo em vista a redução relativa a recursos não executados no ano anterior. Muito

obrigada.

O Sr. Thiago Coelho Toscano - Vamos encaminhar sua solicitação aos órgãos.

Tentamos, na negociação, quando estruturamos a forma de funcionamento do PPAG,

fazer sugestões, mas, como é o gestor quem está na ponta executando as ações,

temos de acatá-las. Para gerenciarmos, será melhor de uma forma; para o gestor

executar, será melhor de outra maneira. Então, esse é um embate que não

conseguimos resolver. Vamos levar sua solicitação às áreas afins, mas acho que a

senhora deve participar dos debates à tarde. Penso que a pessoa ideal para falar

seria a Subsecretária Maria Albanita Roberta, que poderá ajudá-los a encaminhar lá

dentro essa questão, já que é a responsável por essa área. Acho que o André quer

falar também.

O Sr. André Abreu Reis - Sobre o acompanhamento das ações, o que podemos

combinar? Você está falando especificamente do conjunto de emendas

parlamentares ou do conjunto de ações? A Lei Orçamentária já encaminha o rol de

ações. Talvez pudéssemos combinar de fazermos um relatório de encaminhamento,

contendo as mesmas ações que encaminhamos na Lei Orçamentária. Quanto a isso,

não há problema.

Faço uma única ressalva, e até conversamos muito com o Deputado sobre isso nas

discussões e mesmo em relação às emendas da Comissão de Participação Popular.

São dois relatórios, e eu, particularmente, fico temeroso quando publicamos na Lei

Orçamentária, na parte do Orçamento Criança e na de segurança alimentar. São

ações intersetoriais, na sua maioria. Fica parecendo que todo aquele volume de

dinheiro é destinado à criança e ao adolescente. Não; ali existem ações específicas

para a criança e o adolescente, mas há outras que têm a ver com esse público-alvo.

O mesmo se dá com a segurança alimentar. Fazemos o relatório de segurança

alimentar com base na lei estadual, com todos os setores estabelecidos na

legislação. Colocamos todas as ações que passam por aquele setor estabelecido na
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legislação. Vamos tomar como exemplo a vigilância sanitária. Está na legislação

estadual sobre segurança alimentar, mas não necessariamente a ação de vigilância

sanitária do Fundo Estadual de Saúde trata somente desse tema. Ela vai tratar da

vigilância sanitária no Estado sob todos os aspectos e vai cuidar também da

alimentação. Então, colocamos no relatório, mas não quer dizer necessariamente que

todos aqueles recursos são voltados para a segurança alimentar. Mas publicamos o

relatório, porque é uma forma mais específica de se fazer acompanhamento.

Podemos combinar com a Comissão de publicarmos esse relatório de execução.

Para mim, não há dificuldade alguma.

O Deputado André Quintão - Só queria fazer um comentário. Fazemos o

monitoramento do Orçamento Criança e percebemos, André, que nas ações em

áreas em que há recursos vinculados, principalmente nas de educação e saúde, as

quais são ações continuadas, a execução é até acima da média - alimentação

escolar, criança na escola, ensino médio, escola em tempo integral. São aquelas em

que há a obrigatoriedade dos recursos vinculados, e a ação é continuada.

Percebemos uma dificuldade nas áreas em que não existe essa obrigatoriedade. Aí

vem aquela nossa avaliação. Existe problema no atendimento às medidas

socioeducativas. Foi a pior execução do ano passado entre todas as ações - e

discutimos isso, este ano. No caso do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional -

Sisvan -, o Consea até tem discutido com a Secretaria de Saúde, porque há uma

grande dificuldade de operacionalização. Também é o caso dos centros de

atendimento psicossocial para a criança e o adolescente. Então, existem algumas

ações que talvez precisem de uma celeridade maior, e o Conselho Estadual tem um

papel fundamental. Hoje e amanhã, nos grupos, poderemos fazer um bom debate. É

um pouco daquele diagnóstico que fiz, Elvira. Sinto que, quanto se trata de uma ação

que entrou por emenda popular, mas não consta no planejamento original, seja por

que motivo for, há de fato uma dificuldade maior de execução.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Márcio Rogério, do Ministério Público, que

deseja fazer uma pergunta.

O Promotor Márcio Rogério de Oliveira - Bom dia, Deputado Zé Maia, Deputado

André Quintão, Thiago e André. Primeiro, queria fazer um comentário a respeito da



____________________________________________________________________________
929

fala do André, que menciona que o Estado tem muitas seções estanques, que o

gestor não combina com o planejamento, que não combina com a assistência social,

que não combina com a saúde. Quero registrar um protesto em relação a isso,

porque o Estado é único. Essa falta de comunicação nos transmite simplesmente a

ideia de incompetência, desorganização e ineficiência do Estado. Respeito o seu

comentário, Deputado, mas, como cidadão, não podemos concordar de forma

alguma.

Meu questionamento, inicialmente, refere-se às medidas socioeducativas. Tivemos

em 2008 praticamente zero de execução, e não foram construídos os centros que

estavam previstos. Em 2009, também não foram construídos os centros previstos.

Praticamente todas as ações do programa de atendimento às medidas

socioeducativas estão com a execução, nos oito primeiros meses do ano, em torno

de 10%, algumas com 0%. Eu gostaria de saber qual é a lógica do Estado em relação

a isso, como ele enxerga a questão num quadro em que temos hoje em Minas Gerais

quase 300 meninos presos em cadeias públicas em condições absolutamente

atentatórias a seus direitos humanos básicos como adolescentes.

Em Belo Horizonte, houve quatro mortes de adolescentes no Ceip, diretamente

relacionadas com a superlotação da unidade, a má qualificação dos agentes e a

insuficiência de Agentes Socioeducativos, embora, no orçamento, estejam previstas

ampliação dos quadros, reforma e criação de vagas. Gostaria de entender essa lógica

da não execução e da não priorização, até porque isso ofende a Constituição e a lei

federal, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 4º, que determina,

expressamente e com todas as letras, que as ações destinadas à criança e ao

adolescente têm de ser priorizadas em sua execução e que a destinação dos

recursos nas peças orçamentárias têm de privilegiar essas ações.

Deputado André Quintão, questiono-o quando diz que, no orçamento para a criança

e para o adolescente, algumas ações são vinculadas e obrigatórias e outras nem

tanto. Discordo disso, pois todas as ações destinadas à criança e ao adolescente, por

ordem constitucional, são prioritárias. Não existem as mais ou as menos importantes,

pois todas são prioritárias. O que está previsto no Orçamento tem de ser executado.

Não entendemos isso e não sabemos qual é a visão do Estado. Por que falta
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comunicação? Por que há esse menosprezo em relação às ações para a criança e

para o adolescente? Por que há esse menosprezo em relação às ações para o

atendimento socioeducativo? Não foi executado praticamente nada, neste ano, em

apoio às medidas em meio aberto, de acordo com a previsão do Estado.

Gostaria de fazer esse questionamento com todo o respeito e também com toda a

indignação, como cidadão e como Promotor de Justiça que lida com isso diariamente,

até porque isso joga por terra os esforços orçamentários do Judiciário, da Polícia Civil

e do Ministério Público, pois temos de trabalhar, de fazer as ocorrências e de

instaurar os processos, e isso é muito caro, já que o custo de um processo é elevado.

No final das contas, grande parte desse dinheiro público que se gasta com esse

processo vai por água abaixo, pois a finalidade de tudo isso é a aplicação de uma

medida socioeducativa que, no final, não será executada porque não há programa

para atender esse adolescente em meio aberto, principalmente no interior, em

medidas de semiliberdade e de internação, embora haja recursos no Orçamento para

isso. Na verdade, isso não é executado devido a uma decisão política do governo, ou

por má-vontade, ou por falta de vontade, ou por menosprezo à Constituição, ou por

menosprezo à causa da criança e do adolescente.

Gostaria de fazer esse questionamento e deixar registrada a minha indignação e o

meu protesto em relação a isso e aos seus comentários, Deputado André Quintão,

com os quais não podemos concordar, e em relação a essa intenção do Estado de

sacrificar as ações de acompanhamento do Orçamento, pois isso significa falta de

transparência e retrocesso em termos de democracia. Faço um apelo para que isso

não ocorra em relação ao Orçamento. Por mais que não sejam executadas as

propostas resultantes das emendas populares e parlamentares, é muito importante

mantermos essa transparência e essa abertura, que é um ponto positivo para o

Estado de Minas Gerais, para que a sociedade possa participar da elaboração dos

Orçamentos e possa também dar a sua opinião sobre as suas prioridades, que,

muitas vezes, são diferentes das prioridades políticas do Estado. Um exemplo disso é

o Centro Administrativo, que brotou do chão, como mágica, de um minuto para o

outro, e as ações voltadas para o social apresentam 0% de execução. Faço apelo

para que não seja sacrificado o acompanhamento da execução orçamentária e das
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audiências públicas. Já que isso foi prioridade em 2008 e em 2009, no Orçamento,

espero que continue. Podem dizer que, como isso não foi executado, já não é

prioridade. Mas as necessidades continuam presentes, a demanda é muito forte, as

carências são muito grandes e não se podem sacrificar, em revisão de PPAG, ações

importantíssimas de atenção à criança e ao adolescente, que não foram cumpridas

em 2008 e em 2009. Não podemos colocar isso debaixo do tapete. Temos de manter

isso no PPAG e temos de ampliar e executar com mais seriedade e responsabilidade

essas ações, como manda a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente,

que é uma lei federal.

Gostaria de agradecer e de pedir desculpas pelo tom indignado da minha fala, pois

não é minha intenção ofender nem menosprezar ninguém. Recebam isso como a fala

de um profissional que atua na área da justiça da infância e da juventude, que lida

diariamente com essas questões e recebe certidão de óbito de adolescentes quase

diariamente. Atribuo isso à má gestão do Estado na política de atendimento.

Obrigado.

O Deputado André Quintão - Dr. Márcio, gostaria de esclarecer que fiz um

comentário analítico sobre a execução orçamentária. A minha posição política é por

demais conhecida, e o meu compromisso nessa área dispensa qualquer tipo de

comentário. Eu expliquei que, na execução do Orçamento Criança, as ações

vinculadas a um orçamento de cumprimento obrigatório têm uma execução acima da

média. Não estou dizendo que concordo nem que discordo. Na semana passada,

estávamos com a Dra. Andrea, representante do Ministério Público, em reunião com

o órgão gestor do Estado fazendo exatamente essa cobrança que o senhor fez aqui.

Estávamos fazendo essa cobrança ao gestor do sistema de atendimento às medidas

socioeducativas. Para este ano, a meta de quatro centros socioeducativos,

infelizmente, não se realizou.

No ano passado, o menor índice de execução orçamentária foi verificado no

atendimento das medidas socioeducativas. Consequentemente, para 2010, ficam

previstos dois centros de internação, devido ao próprio ritmo do Estado. Não existe

problema em dizer - creio que não fui bem entendido - que a prioridade do órgão

gestor de obras do Estado foi a construção de unidades prisionais, e não de centros
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socioeducativos. Discordo não apenas por ser uma questão formal relevante, isto é,

prioridade constitucional, mas também pela realidade do cumprimento das medidas

de internação.

A imprensa divulgou nesta semana uma curva de crescimento de infrações

associadas ao tráfico de drogas, que remete a medidas em sistema de internação.

Precisamos apoiar as medidas em meio aberto, como liberdade assistida e

semiliberdade, prestação de serviços à comunidade, mas a medida de internação é

muito importante. Por exemplo, temos um gargalo no Sul de Minas, onde não existe

oferta de centro de internação. Em Itajubá, o processo está muito atrasado. Em Belo

Horizonte, ocorre o mesmo. Eu me associo ao protesto de V. Exa. no que diz respeito

à morosidade no cumprimento das medidas socioeducativas. O meu comentário foi

analítico.

Quanto à intersetorialidade, concordo inteiramente com suas palavras. É também

uma análise política que faço como legislador. Nesse e em outros níveis de governo,

nota-se a ausência dessa integração, que se revela negativa para uma boa execução

orçamentária. Gostaria de deixar isso claro, porque o nosso envolvimento é muito

grande, não por questão de ser homônimo, mas por questões de atribuição do Poder

Legislativo. Há pouco tempo me cobraram com muita veemência a execução das

emendas populares. Expliquei todo o procedimento e terminei dizendo que só

poderíamos fazer mais se o Poder Legislativo fosse transformado em Poder

Executivo. Cada um deve fazer a sua parte. O Poder Legislativo faz a fiscalização

com muita determinação junto à Frente de Defesa dos Direitos da Criança e ao

Conselho Estadual, como fizemos na semana passada, contando com a inestimável

colaboração do Ministério Público de Minas Gerais.

O Sr. Thiago Coelho Toscano - Dr. Rogério, em 2004, com o primeiro PPAG, existia

somente um projeto estruturador na defesa social, o Redução da Criminalidade.

Depois, veio o Sistema Prisional. Dentro desses projetos, existiam as ações

socioeducativas executadas pela defesa social por meio da Superintendência das

Medidas Socioeducativas. Ao fazermos a revisão do PPAG, transformamos, por meio

de lei delegada, a Superintendência em Subsecretaria e criamos um novo projeto

estruturador de atendimento às medidas socioeducativas. Se analisarmos o crédito
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orçamentário, poderemos observar que os recursos vêm crescendo todos os anos.

Além disso, a Secretaria de Planejamento, por meio do Geraes, faz o

monitoramento intensivo desses projetos e leva essa situação da execução para o

Vice-Governador, de dois em dois meses ou de três em três meses, desde 2007, que

coordena um comitê junto com todos os órgãos de defesa social, com o Secretário,

com o Comandante do Corpo de Bombeiros, com o Comandante da Polícia Militar,

com o Chefe da Polícia Civil e com representantes da Defesa Civil. E, lá, são

cobrados. A Secretaria de Planejamento cobra a execução dessas ações por meio

desses instrumentos.

Disse ao Deputado André Quintão que iria até parodiá-lo porque, mais do que isso,

só se a Secretaria de Planejamento virasse a Secretaria de Defesa Social para

executar também. Podemos disponibilizar recursos, priorizá-los no Orçamento e na

estratégia e monitorá-los, mas não podemos executá-los. Sei que existe uma série de

problemas que explicam, mas não justificam a baixa execução. O seu comentário é

pertinente para levarmos ao gerente do projeto. Se não me engano, a reunião será

amanhã. Podemos conversar com ele no mesmo tom de indignação, porque nos

auxiliará no monitoramento das políticas. Sei que há uma série de problemas na

construção de centros socioeducativos, como a definição de terrenos e dos convênios

com as prefeituras. Quando fazemos o planejamento dessa atividade, não

conseguimos executar porque aparecem situações as mais variadas possíveis. A

questão da não execução não é falta de política, de prioridade ou de execução, mas

sim uma deficiência.

O Promotor Márcio Rogério de Oliveira - Peço licença para renovar meu apelo: que

essa situação não sirva para justificar a redução de metas para os próximos

exercícios, que sejam mantidas essas prioridades. Isso é para o interior do Estado.

Em Betim e em Contagem, há uma violência enorme. Esses centros previstos para o

interior do Estado são fundamentais para buscarmos um equilíbrio nesse sistema.

Não há como suprimir essas metas porque não foram executadas.

Em relação ao Subsecretário, já perdi totalmente a condição de conversar com ele,

pois não consegue explicar por que, em dois anos, não conseguiu executar as

mesmas metas. Solicito que, nessas questões envolvendo o sistema prisional e o
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sistema socioeducativo, nessas ações voltadas para a criança e para o adolescente,

além da Polícia Civil, dos bombeiros etc., seria interessante haver a participação de

um representante do Poder Judiciário e um representante do Ministério Público,

porque temos o domínio da demanda, talvez mais do que os próprios órgãos do

Executivo. A participação desses representantes nessas reuniões de planejamento

enriquecerá muito esse processo. Peço que, no Orçamento, se cumpra o art. 227 da

Constituição. Muito obrigado.

O Deputado André Quintão - Nesse caso, Thiago, a questão está identificada: há

um problema de não priorização no Departamento de Obras Públicas. Isso já foi

objeto de debates no comitê de acompanhamento dos resultados do Geraes. Não há

muitos mistérios em relação a isso. Há um problema porque amplia-se o recurso para

o estruturador, para a ação, mas esta não é realizada. Então, temos uma decadência

no cumprimento da meta física. Isso está ocorrendo agora: tínhamos uma meta de

quatro e está caindo para dois, no próximo ano.

Acompanhei as audiências no interior, e a informação que tenho é que, no caso das

unidades prisionais, que também são muito importantes, há um ritmo de execução

muito superior ao da construção dos centros socioeducativos. Esse é um gargalo.

Esse assunto está tomando um tempo importante do nosso debate, porque ele foi a

pior execução orçamentária do Orçamento Criança do ano passado. Então, não se

trata de uma questão da Seplag, mas de uma questão política.

Concordo inteiramente com o Dr. Márcio Rogério de que é uma questão para se

equacionar. É preciso alguém chegar ao Deop e falar que é preciso cumprir a meta

porque existem 300 adolescentes em cadeias públicas descumprindo o mandamento

constitucional e com uma possibilidade pequena de reintegração social. Nesse caso,

a questão é política, de fundo, não é simplesmente uma questão gerencial de A ou B.

Eu disse que não estamos no limite porque já foram feitos requerimentos, audiências

públicas e reuniões, entrando numa esfera política que foge à participação dos

gerentes da Seplag.

O Sr. Thiago Coelho Toscano - Quero apenas fazer uma defesa do sistema de

obras públicas. Sabemos que existe isso que o senhor falou, mas não são 5%.

Quando se vai definir um terreno, como aconteceu em Coronel Fabriciano, onde o
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terreno era completamente acidentado, é preciso fazer uma intervenção que não

estava prevista. E o Deop, quando recebe o projeto de engenharia do terreno, diz

que, com o recurso que tem disponível, será preciso cortar o terreno porque

mandaram um terreno inclinado. E aí falam que foi o Deop que atrasou porque

mandaram um projeto inadequado. Quero fazer só uma defesa do Deop porque não é

simplesmente dessa forma.

O André quer fazer um comentário com relação a 2010, porque ficou faltando essa

parte.

O Sr. André Abreu Reis - Quando começou esta audiência eu perguntei ao Thiago

qual foi o comentário infeliz que fizemos na última reunião para tentar consertar.

Depois eu me lembrei que foi sobre a baixa execução dos critérios de ajuste. Isso

tanto não funciona assim, que estamos discutindo o orçamento e a baixa execução

que irá se confirmar no final de dezembro, e o orçamento já está na Assembleia. Nós

fazemos essas definições em julho. O que acontece com a perspectiva de andamento

dos projetos é que tentamos sempre, dentro do governo, aproveitar as oportunidades

que aparecem sob a perspectiva de execução de políticas públicas. No caso de

medidas socioeducativas, por exemplo, se, por diversos motivos, o Deop não

consegue executar a obra neste ano, não deixamos o recurso orçamentário morrer

dentro da ação. Se algum outro projeto necessita de recurso público, fazemos o

remanejamento para que haja o aproveitamento desses recursos dentro do

orçamento do Estado. Isso, na verdade, não condiciona a perspectiva para o próximo

ano.

Em 2009, dada a queda da arrecadação, alguns projetos necessitaram de

reprogramação para 2010. Pegamos o planejamento do que não arrecadamos no

primeiro semestre e empurramos um pouco a programação. Então, a programação de

2010 vai contar com algumas coisas de 2009. Os projetos que não foram executados

neste ano não serão, necessariamente, cortados em 2010. No ano que vem, temos o

desafio de fazer os do ano e de tentar cobrir alguns de 2009. Não estou justificando

exatamente para esse programa, mas porque acho que ficou esse clima no seminário

anterior a respeito de que faríamos ajustes das contas. Na verdade, não olhamos o

número executado ou não executado no final do exercício e não condicionamos o
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recebimento do recurso no próximo ano ao recurso gasto no ano anterior. Isso não

existe, embora exista na cabeça de diversos gestores. Há uma certa correria no final

do ano, quando há concentração de execuções que não ocorrem necessariamente

por conta disso. Elas ocorrem porque diversos processos licitatórios demandam muito

tempo. Muitos agentes do próprio setor privado entram com ações, o que atrasa as

licitações, pois os concorrentes protelam os prazos.

Eu estava com uma das pessoas da equipe do Travessia. Não sei se a Cláudia está

aqui. Ela me contou sobre os convênios do Travessia e disse que, se todo ano

começar em janeiro, são quatro meses para firmar convênio com o Município, mais

60 dias para... Enfim, ela me explicou os prazos e calculou que, se tudo der certo, a

execução começa em outubro. Conversei com ela sobre outras formas de

modelagem. Temos um dilema entre meta física e condução das contas públicas. A

gestão orçamentária no Brasil nos força a um raciocínio anual. Isso é complicado

porque é como se todo ano fosse zerado e houvesse um reinicio em 1º de janeiro.

Não é necessariamente assim, mas a própria Constituição coloca o ano civil como

uma perspectiva de raciocínio, não como planejamento de médio e longo prazo, mas

quanto ao lançamento de mão de procedimentos para realização de despesas. Em

licitações, por exemplo, há uma série de constrangimentos na própria 8.666 para a

realização, tendo em vista a previsão orçamentária. Há uma série de dificuldades que

demandam arranjos sofisticados e uma série de compromissos dos órgãos gestor e

de planejamento. Pensa-se: se é possível fazer quatro centros socioeducativos, é

bom começar a licitar seis, oito este ano, uma vez que não serão entregues este ano.

Há uma série de constrangimentos dessa natureza que concentram a execução

orçamentária no final do ano. Uma série de gestores são ordenadores de despesas e

responsáveis pelo recurso público. O Tribunal de Contas cobra a prestação de contas

deles. Fundamentalmente, ele é quem assina tudo, logo não se sente confortável em

iniciar um processo de realização de despesas sem estar clara a previsão

orçamentária naquele exercício, embora haja alguma exceção na 8.666 que permite

alguma realização tendo em vista a previsão no Plano Plurianual. A concentração de

despesas no final do ano ocorre por isso, o que necessariamente não condiciona

nossas escolhas nos próximos exercícios. As nossas escolhas vêm de planos de
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médio e longo prazos. A execução orçamentária não condiciona nossas escolhas no

curto prazo, daí o retorno do atendimento do centro socioeducativo, pois se você,

com base em execução orçamentária, tivesse acabado, nem estaria aqui este ano.

Vem porque está no Plano Plurianual, e o nosso PMDI tem esse embasamento que

faz com que reiteremos isso junto ao órgão.

O senhor falou sobre trabalharmos juntos. Sempre tentamos trabalhar juntos dentro

do próprio governo e da Secretaria de Estado, mas são estruturas muito grandes e

não temos competência para gerir todos os aspectos da realização de cada processo

de entrega. Há muitos atores envolvidos, e tentamos mudar nossa forma de gestão

para que as informações cheguem mais rápido a todos. O próprio Vice-Governador

fica sabendo e acompanha a execução. Não conheço a experiência anterior, mas as

informações detalhadas chegam rápido ao Vice-Governador para que ele lance mão

de diversos expedientes a fim de garantir a efetivação dos projetos. Lançamos mão

de diversos expedientes por parte da Secretaria para articular os órgãos setoriais

também com a parte política do governo para conseguirmos celeridade. Isso não

condiciona nossa decisão para o próximo exercício. Fazemos um planejamento e

decidimos recursos com base em nossa perspectiva de médio e longo prazos.

O Sr. Presidente - Farei uma intervenção para fazer justiça nessa discussão. O Sr.

Márcio fala, o que pode ser um problema pontual, sobre a execução de centros de

internação de menores. Os Srs. Thiago e André explicaram as situações em que isso

ocorre. Às vezes há o programa, o recurso, mas, na execução orçamentária, podem

ocorrer problemas com recursos no processo de licitação ou em relação ao próprio

terreno, como já disseram. Uma série de situações pode atrasar a execução

orçamentária.

No ano de 2009, tivemos o problema da crise financeira, e isso não é mero

discurso. Tivemos, para o Orçamento do Estado para o ano de 2009, uma redução de

cerca de R$2.000.000.000,00 em relação ao que estava previsto para se arrecadar.

Evidentemente que essa redução afetou os resultados do governo. O Sr. Márcio

mencionou problemas relacionados à construção dos centros de internação de

menores, os quais podem ser verdadeiros. Todavia, da forma como foi colocado aqui,

pode-se dar a quem esteja chegando no momento, a quem esteja começando a ouvir
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esta discussão, a alguém mais desavisado - estamos ao vivo pela TV Assembleia - a

impressão de que o Estado está um caos. Preciso fazer a defesa do Estado porque

tenho acompanhado tudo sistematicamente.

Estive, quando Presidente da Comissão de Segurança Pública, visitando um centro

que foi entregue no atual governo, em Capitão Eduardo. Quando dessa visita, fiquei

preocupado com o fato de os menores infratores terem conhecimento acerca da obra,

cujas condições eram melhores que as lá de fora. Corria-se o risco de o menor querer

ir para aquele centro, tamanha a qualidade da obra realizada em Capitão Eduardo.

Imagino que o mesmo ocorra com outros centros.

Por exemplo, foi feita aqui a discussão sobre não haver intercomunicação entre os

órgãos do governo. A situação não é bem essa. O Sr. André disse aqui, e posso

afirmar categoricamente, Sr. Márcio, que, se temos problemas de comunicação entre

os órgãos do governo, o que é natural, em razão da estrutura e do tamanho do

Estado de Minas Gerais, nunca na história de Minas houve uma forma de

acompanhamento do Orçamento como temos hoje.

O atual governo criou os programas estruturadores. Além disso, são feitas reuniões

pontuais dos gerentes dos programas, que são cobrados. A cobrança é do governo

relativamente à execução orçamentária. Isso pode parecer um paradoxo, mas não é.

O governo cria programas, disponibiliza o recurso e ainda precisa cobrar dos órgãos

a execução de programas e ações. Isso também é novo em Minas Gerais e, acredito,

muito recente também no Brasil. Há um avanço enorme nisso.

Por isso, manifesto aqui minha discordância. Se há o problema, e pode ter havido

problema relativamente a essa ação específica, o que ocorre em Minas Gerais são

avanços da maior importância. O Deputado André Quintão falou sobre a construção

de vagas nas unidades prisionais do Estado. Para que tenham uma ideia acerca dos

avanços havidos em Minas Gerais, até 2002, nos mais de 200 anos da história de

Minas Gerais, foram criadas 5 mil vagas no sistema prisional de Minas. No governo

Aécio Neves foram construídas e entregues mais de 10 mil vagas. Ou seja, em cerca

de sete anos, foi criado o dobro de vagas criadas em 200 anos no Estado.

Em todas as áreas do Estado, há avanços importantíssimos. Pode, claro, haver

problemas, e há problemas numa máquina como essa. Seria muita arrogância de
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qualquer um de nós ou do governo dizer que num Estado como o nosso,

consideradas as suas dimensões e diversidades regionais, não há problema. Há

problemas, que precisamos enfrentar. Não podemos jogá-los para debaixo do tapete.

Todavia, não podemos, se há um problema pontual, relativizar, ou seja, dizer que se

aqui está ruim, acabou toda a história do Estado. Se assim agíssemos, estaríamos

cometendo injustiças.

Por exemplo, foi citada aqui a construção do Centro Administrativo. Esse tipo de

citação ocorre permanentemente. Essa obra economizará, em toda a história futura

de Minas Gerais, algo em torno de R$80.000.000,00 a R$100.000.000,00, por ano,

em aluguéis, em locomoção etc. Imaginem o sistema atual, em que um funcionário

público precisa deslocar-se de um local para outro. Imaginem a localização dos vários

órgãos do Estado na Capital. Imaginem os gastos com locomoção, veículo, motorista,

combustível, oficina mecânica, aluguéis etc.

Agora, para ir de um órgão a outro, será necessário apenas atravessar um corredor

e fazer essa comunicação. Isso facilitará a intercomunicação entre os órgãos,

diminuindo os custos com a máquina do Estado. O governo tem pregado a

necessidade de se gastar menos com a máquina e mais com o cidadão. A construção

do Centro foi uma obra planejada e organizada para essa finalidade.

Se há um problema ou outro na execução orçamentária de um programa ou outro,

mesmo sem ter conhecimento total dos números em relação ao centro de

recuperação de menores, o que está sendo executado atualmente e do que foi

executado no passado, acredito que temos avançado. É preciso conferir. Há avanços

no Estado, passos largos, gigantescos no aprimoramento da máquina e na execução

orçamentária.

Sobre a questão da criança e do adolescente, vimos que há 109 mil crianças na

escola de tempo integral. Isso significa que essas crianças, com um nível de ensino

melhor, ficarão afastadas das ruas, ficarão mais tempo na escola e não se

envolverão, nas ruas, com as drogas e com todos os problemas que isso pode gerar.

Estarão na escola aprendendo mais, ocupando melhor seu tempo.

No início, disse que há demandas intermináveis e limitação de recursos. Sempre

viveremos esse paradoxo. Se fizermos uma comparação - mas o tema de hoje não é
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esse - entre o que havia há alguns anos em Minas e o que temos hoje, registramos

grandes avanços, inimagináveis até. Pode sobrar um ou outro problema, e não

podemos relativizar.

Lembro-me de que, no início do pontificado do Papa Bento XVI, ele disse uma frase

que me marcou muito e que é tema central em várias discussões em todos os níveis,

na política e fora da política. Ele condenou a relativização das discussões, olhar

apenas o próprio lado, a própria área de atuação. Apenas o que faço e o que me

interessa no mundo. Esse é um grande mal da humanidade. É preciso colocar-se do

lado outro, não é ver só o próprio terreiro, a própria cozinha, os próprios problemas. O

Papa Bento XVI colocou essa discussão em um nível importante, pois é preciso olhar

o todo e não apenas aquilo que diz respeito apenas à própria situação. Se não

fizermos isso, não avançaremos.

Disse isso somente para colocar justiça nesta discussão, reconhecendo que, nessa

área específica, podemos ter problemas. Por meio desta discussão, poderemos até

avançar mais em relação ao tema abordado aqui. Por isso discussões nesse nível

são importantes.

Aparecida Martins Pereira, do Conselho de Saúde e Conselho de Segurança

Pública deseja fazer uma pergunta. Por favor. Não se encontra presente.

Edmar Gadelha, do Consea de Minas Gerais, deseja fazer uma pergunta. Por favor.

O Sr. Edmar Gadelha - Bom-dia a todos e a todas. Sou Edmar Gadelha, do Consea

de Minas Gerais. Parabenizo a Mesa pela organização, os Deputados, a Seplag. O

assunto que trago já foi abordado pelo Deputado André Quintão e pelo André Reis: a

segurança alimentar. O acompanhamento e monitoramento da realização do direito

humano à alimentação adequada é fundamental, sobretudo porque discutimos, neste

momento, a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, no Congresso

Nacional, para incorporar esse direito humano à alimentação à nossa Constituição.

Minas Gerais é o primeiro Estado a ter um Consea - no dia 12 comemoramos 10

anos, com uma reunião solene nesta Casa. Temos dificuldades de acompanhar a

realização desse direito humano devido à questão dos indicadores. No caso do

PPAG, é fundamental o monitoramento da execução físico-financeira, mas não é

revelada a situação da insegurança alimentar da população. Dessa forma, a
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construção de indicadores de segurança alimentar é um passo importante para

avançarmos e avaliarmos a efetividade das ações, das políticas, dos programas

estruturadores.

Um indicador fundamental é o Sisvan, sistema de informação, cuja implementação

enfrenta enorme dificuldade nos Municípios, assim como o acompanhamento pela

Secretaria de Saúde. Ano a ano, o Consea tem insistido nessa questão, inclusive

sugerindo emendas para viabilizar, efetivar e consolidar esse sistema. No entanto,

pouco tem sido feito. As dificuldades são enormes, e há uma certa má vontade por

parte da Secretaria de Saúde para implementar esse sistema. Consideramos

extremamente importante sua implantação, assim como a destinação de recursos do

Orçamento a fim de consolidá-lo, para o que é fundamental a obtenção de dados

sobre a situação nutricional das crianças até 5 anos.

Outro aspecto relevante do programa, relacionado à segurança alimentar, é a

alimentação escolar. Pesquisa recente que tive a oportunidade de coordenar pelo

Ibase revela que a segunda forma mais importante de a população beneficiada pelo

Programa Bolsa Família acessar a alimentação é a alimentação escolar. Uma lei

aprovada em junho procura aperfeiçoar a alimentação escolar, integrando ações,

como a agricultura familiar. Para isso, precisamos avançar na construção desses

indicadores, de forma que tenhamos a efetividade desses programas, sobretudo dos

estruturadores, a exemplo do Travessia, que integra ações buscando a

intersetorialidade e trabalhando o combate à pobreza. No entanto, fica difícil um

acompanhamento mais sistemático da população, sobretudo se não tivermos

indicadores de segurança alimentar e nutricional.

Pergunto ao André como poderíamos avançar na construção desses indicadores de

monitoramento, uma vez que você já falou que elabora um relatório da segurança

alimentar e nutricional, em virtude de o tema da segurança alimentar ter uma

concepção intersetorial e de integração das ações. Não sei se você poderia abordar

essa questão para nós.

O Sr. André Abreu Reis - Indicador, para nós, é uma questão bastante séria e

complicada. Há uns três anos, fizemos uma visita técnica ao governo do Estado de

São Paulo, para saber como funcionava o sistema de planejamento, de orçamento,



____________________________________________________________________________
942

do acompanhamento e da regionalização, que é seriíssimo, uma vez que Minas

Gerais tem 853 Municípios, enquanto São Paulo está em segundo lugar, com algo em

torno de 650 Municípios. Temos grande dificuldade para monitorar a execução de

políticas públicas, o que se reflete nos indicadores de forma municipalizada e

regionalizada. Quando tocamos no tema “Indicadores”, todos começaram a rir, como

quem diz: “Lá também”. Além da questão temporal e da mensuração, há diversas

dificuldades. Como isso tem funcionado?

Falarei um pouco da nossa estrutura na Secretaria de Planejamento e como temos

trabalhado a questão junto aos órgãos. Hoje trabalho na Superintendência de

Planejamento e Programação Orçamentária, onde cuidamos da condição de todos

esses instrumentos: PPAG, LD0, Loas, principalmente da forma e condução de sua

organização no Poder Executivo, no processo de elaboração. Temos um grupo

setorialista, que trabalha junto aos órgãos e entidades nessa interface. Junto a esse

grupo, que trabalha junto aos órgãos na discussão desses projetos, tanto na liberação

orçamentária como no acompanhamento físico, ao longo do ano e dos indicadores,

existe um outro grupo, separado, que cuidará somente dos programas estruturadores.

Há um grupo que cuida de 57 programas e outro que cuidará dos demais programas

do Estado, que são em torno de 300.

No diálogo com os órgãos, tentamos construir em parceria, e a questão dos

indicadores tem sido um gargalo, desde o início do governo, que tentamos melhorar.

Já há uma outra estrutura, que trabalha basicamente com indicadores e com

impactos, que é o Estado para Resultados. Há uma equipe relativamente grande

trabalhando com o desenvolvimento desses indicadores. Os indicadores são divididos

em categorias, porque não conseguem ser necessariamente indicadores de impacto.

A produção do governo, na sua política pública, é como se fosse a própria meta

física da ação, mas um pouco mais que isso. São indicadores mais de realização que

de impacto. Os indicadores de impacto são mais difíceis, porque essa mensuração

demanda pesquisa ostensiva por todo o Estado, e são pesquisas caras. A

centralização nesse órgão facilita um pouco o processo, que às vezes demanda

pesquisas a serem feitas em diversos Municípios, além de também facilitar um pouco

a interlocução na construção desses indicadores.
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Acompanho o trabalho realizado pelo Estado para Resultados, sei das dificuldades

na construção desses indicadores. Valemo-nos de alguns indicadores mensurados no

âmbito federal por institutos como, por exemplo, o IBGE, o Datasus etc. Mas temos

dificuldades na construção de indicadores no Estado de Minas Gerais. É por isso que

um grupo separado foi destacado, e levarei o assunto relativo à segurança alimentar

a ele porque poderia entrar no escopo da discussão sobre a pobreza e desigualdade

na área de resultados específicos. Mas essa é uma dificuldade nossa. Sei que o

Estado do Ceará já abandonou a perspectiva de trabalhar com indicador por

programa. Fazemos isso porque há uma portaria federal que nos obriga a tanto. No

Estado do Ceará, há mais tempo, já estão trabalhando com a perspectiva um pouco

parecida com a que trabalhamos na área de resultados. Eu mensuro o impacto de um

conjunto de programas porque isso faz um pouco mais sentido que esperar que haja

um programa específico que traga impacto direto numa ação, nessa relação de um

para um. Isso é difícil para um órgão, pois, se ele tem 20 programas, terá de construir

20 bons indicadores, o que é praticamente impossível.

Trabalhamos desde 2007, 2008 com o Estado para Resultados. Passamos muito

tempo no processo de construção desses indicadores até termos bons indicadores

mensuráveis em tempo hábil.

A Gláucia falou da nossa avaliação de um plano. Essa é uma nossa angústia

interna. Temos sempre esse problema: o que entregar na avaliação do PPAG. É

basicamente uma entrega física que fazemos, e temos essa consciência.

Necessitamos de quadro técnico, porque no Estado para Resultados conseguiu-se

fazer uma seleção entre os que tinham conhecimento nesse aspecto de construção

de avaliação de resultados no Estado e não conseguimos ter essa mesma estrutura

espalhada nos 70 órgãos do Estado, mesmo porque as pessoas encontram-se

envolvidas em diversos outros projetos e não só nessa mensuração. O Estado

resolveu destacar um grupo específico para trabalhar com isso para ver se

conseguimos alavancar o desenvolvimento desses indicadores.

O Sr. Thiago Coelho Toscano - Edmar, a questão dos indicadores é um pouco

complexa. Se você ou alguém tiver a oportunidade de verificar o PMDI, que apresenta

vários indicadores, observará que o Estado, na maioria das vezes, vai se isentar de
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criar o indicador. Os indicadores já existem, o Estado apenas os incorpora e tenta

sistematizar a sua execução, estabelecer metas, justamente para não ser o

manipulador de um número. Não sendo assim, pode dizer que a meta foi cumprida,

mas quem mediu foi ele mesmo. A ideia é ficar isento para conseguir analisar, como

foi dito, o impacto da política pública.

O André disse, de forma muito clara e óbvia, que há um problema de relação

causal. Não é o programa que gera impacto no indicador. Não posso afirmar, por

exemplo, que houve redução da mortalidade infantil por causa do projeto estruturador

Viva Vida, de atendimento à gestante. O Estado faz a avaliação do impacto para

saber se houve redução da mortalidade infantil. Mas qual a participação do Viva Vida

nessa redução? Houve algum impacto? Posso executar muito bem o programa, criar

muitos centros e, quando fizer a avaliação do impacto, concluir que não houve

impacto na política. Não há essa relação linear, de um para um. A contribuição de

vocês é válida nesse sentido. Não conheço todos os indicadores da área. Sei que há

indicador sobre desnutrição. Não sei se é o melhor ou se há outros que podem ser

trabalhados para verificar o impacto da política pública. O principal nessa questão é:

os indicadores estão disponíveis. Estamos apanhando até hoje na tentativa de criar

indicadores. Como exemplo, cito o PIB do turismo. Há três anos, estamos tentando

estabelecê-lo junto à Fundação João Pinheiro, mas não conseguimos por uma série

de dificuldades. Ao se criar um indicador, é preciso acompanhá-lo, colocar

pesquisadores para estudar a região. Isso tem custo. Por isso também a opção de

trabalhar com indicadores existentes: não é preciso criar estrutura para estabelecer o

indicador.

O Deputado André Quintão - Gostaria de comentar, Edmar, que o Sisvan é uma das

práticas nacionais do sistema de controle de peso e altura, a partir do trabalho das

unidades de saúde. O Edmar tem toda razão. Percebo uma resistência do órgão

gestor da saúde em apoiar os Municípios na operacionalização do Sisvan. Trata-se

de apoio, pois quem operacionaliza é, obviamente, o Município. Há duas emendas

parlamentares, e o processo é muito moroso. Edmar, esse é um exemplo do que

acontece quando há resistência do órgão, quando a ação não é prioritária no seu

planejamento. A questão do idoso, que ainda não foi mencionada, padece da mesma
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situação, por exemplo, na área do esporte. Há uma certa dificuldade de compreensão

da proposta que chegou para execução.

Outra dificuldade é que os Municípios não sabem o que fazer com os dados do

Sisvan. Faz-se o diagnóstico, mas não se atua sobre ele. Há dois problemas no

Sisvan, uma questão central de governo. É preciso discutir por que há essa

resistência em implantar o Sisvan.

Outra questão é a alimentação escolar, uma das mais antigas políticas públicas -

mais de 50 anos - e que traz mais resultados em termos de segurança alimentar de

crianças e jovens. Hoje há uma grande oportunidade, que está sendo estendida ao

ensino médio, a partir de legislação federal, associada a proposta de emenda à

Constituição, transformando direito humano e alimentação na Constituição, e de lei

que obriga a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar. Elogio o PPAG

2004-2007, quando o Estado aproveitou para elencar prioridades. Falo isso, por

exemplo, em relação ao programa de universalização Luz para Todos, uma parceria

dos governos estadual e federal. Não sinto isso em relação à alimentação escolar.

Minas Gerais, com 36 superintendências e 4 mil escolas, tem somente uma

nutricionista. Valéria, há somente uma nutricionista! Como vamos desenvolver no

Estado um programa de suporte à alimentação escolar com apenas uma técnica?

Discutimos isso com a Emater. Temos uma emenda popular de organização do

agricultor familiar, ou seja, para que ele venda seus produtos para a alimentação

escolar. Essa emenda ainda não foi executada. Na minha opinião, seria mais

estratégico e transformador, no planejamento da Emater - claro que a distribuição de

mudas e sementes é importante -, a organização de agricultores familiares, com

vocação regionalizada de produção, para venda no sistema da alimentação escolar,

gerando renda para o agricultor, aumentado os recursos nos Municípios e

melhorando a qualidade nutricional da alimentação. Esse é um arranjo complexo e,

depende, sim, de mais integração dos órgãos de governo. Há aqui vários consultores

do Consea, os quais podem pensar diferente, mas, sinceramente, não sinto que

essas duas questões sejam hoje assumidas como prioridades. Entretanto, deveriam

ser assim consideradas, pois são maiores fontes de transformação estrutural, se

comparadas à mera distribuição de mudas e sementes, por mais importante que isso
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seja.

O Sr. Thiago Coelho Toscano - Só gostaria de complementar a questão dos

indicadores. Particularmente, fico muito feliz por ter sido abordado esse assunto,

porque, até há dois, três anos, não falávamos em indicadores aqui. Falávamos em

metas e em construção de escolas, mas ninguém apontava melhorias na educação.

Em 2007, quando criamos o programa Estado para Resultados, dissemos que

queríamos mudar essa ótica, sair da dicotomia do Estado mínimo ou Estado

desenvolvimentista e partir para aquele que gera resultados para a sociedade.

Eu, o André e o João Vítor somos convidados a fazer palestras fora, em eventos,

universidades e cursos de gestão de projetos. Nessas palestras, sempre nos

perguntam: “E aí, quando chegar 2010 e o governo acabar, como é que fica”? As

pessoas ficam muito encantadas de trabalhar com indicadores. Acham muito legal, a

partir de indicadores, estabelecer o projeto. Quando perguntam - “E se acabar?” -,

dizemos que esse risco existe, mas podemos retroceder. Quando ouvimos vocês,

uma das opções que expusemos é que, se a sociedade começar a participar desse

processo, teremos bons resultados. Imagino ser a primeira vez que vemos alguém

apresentando questões sobre indicadores. Quando vemos que as coisas começam a

ganhar esse contorno, ficamos satisfeitos. Não adianta nada dizer que deve haver

indicadores, se eles não são acompanhados. Ninguém dá valor a isso. Deve haver

mais vontade. Quando ouvimos vocês falarem sobre indicadores, ficamos muito

felizes, porque, a partir daí, começamos a criar pontos de não retorno. E pensamos

que vamos consolidar esse tipo de gestão.

O Sr. Presidente - Ainda temos várias perguntas. Portanto estamos encerrando as

inscrições. A Sra. Maria Aparecida Martins Pereira, do Conselho de Saúde e do

Conselho de Segurança, deseja fazer uma pergunta.

A Sra. Maria Aparecida Martins Pereira - Bom-dia. Primeiramente, quero expressar

minha gratidão. Estou aqui para fazer alguns elogios. O primeiro deles é para o

Governador Aécio Neves, porque tive a grata satisfação de ver minha filha, Jéssica,

na capa do DVD Valores de Minas 2006. Ademais, quero falar também da área da

saúde, já que fiz uma cirurgia de varizes há cinco meses. Estamos vendo os avanços

do Estado de Minas. Podemos reivindicar, mas temos de saber também elogiar.
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Aprendi isso muito jovem. Sou do grupo Fé e Política e nunca desisti de ser uma

mulher que defende tudo: saúde, direitos humanos, trabalho e alegria de viver. Afinal,

saúde combina com diversão.

Sou diretora da Canto da Alvorada, e estou convidando todos para uma festa

maravilhosa que realizaremos no dia 22 deste mês. Saúde combina com lazer. Nessa

fase bonita da vida, todos precisamos competir e nos divertir juntos. Será na Estação

2000, a ala mais evoluída e independente da escola de samba, e, com fé em Deus,

serei a Presidente no próximo ano. Pertenço à Liga das Escolas de Samba de Minas

Gerais, sou guerreira. Sempre gosto de dizer que sou do campo e da cidade, pois

nasci em Guanhães, Minas Gerais. Muito obrigada pelo carinho. Podem contar

comigo para tudo, porque sei unir saúde com lazer e educação. Temos de reivindicar,

sim, mas temos de saber também elogiar. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Agradecemos a participação da Aparecida Martins Pereira. Com

a palavra, a Sra. Liliane Gomide, da Defensoria Pública de Minas Gerais, que

também deseja fazer uma pergunta.

A Defensora Pública Liliane Gomide - Boa-tarde, Deputado Zé Maia, em cuja

pessoa cumprimento os demais componentes da Mesa. Boa-tarde, demais

participantes. É uma honra representar aqui a Defensoria Pública de Minas Gerais. O

Dr. Márcio Rogério saiu, senão levaria um ligeiro puxão de orelha. Ele ressaltou que o

Ministério Público e o Judiciário deveriam estar presentes às reuniões, mas não

mencionou que o Estado defensor também deveria fazer parte. Não se concebe, no

Estado Democrático de Direito, Judiciário e Ministério Público, sem o Defensor

Público. Trabalhei por três anos e meio com o Dr. Márcio, por quem nutro um grande

respeito. É apenas uma brincadeira, mas o tripé da Justiça passa necessariamente

pelo Defensor Público.

Queria manifestar uma pequena indignação de todos os da minha classe. Quando

da nossa inscrição, fomos dados como pertencentes à Secretaria de Defesa Social. A

Defensoria Pública de Minas Gerais tem autonomia. Com a recente Lei

Complementar nº 132, de 2009, fomos alçados a um lugar de destaque. Não há que

se falar mais em subserviência, a não ser a advinda da própria Constituição Federal.

Fica aí o meu protesto, pois as inscrições de vários Defensores Públicos que vão
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participar à tarde e nos outros dias os coloca como subordinados à Secretaria de

Defesa Social, órgão que respeitamos muito e com o qual temos feito boas parcerias.

Portanto, a Defensoria Pública de Minas Gerais é autônoma, não pertence e não se

vincula a nenhum Poder, a não ser à Constituição Federal.

Feitas essas considerações e parabenizando-os pela audiência, que é muito

importante, queria uma informação dos senhores. Uma vez que a Defensoria Pública

de Minas Gerais é uma verdadeira escola preparatória para outros concursos,

estamos perdendo valorosos colegas que estão migrando para carreiras mais

atrativas. Ela estava junto com São Paulo, mas agora passou para o último lugar do

subsídio pago no Brasil. Minas Gerais é um Estado influente, sempre arrancou na

frente em tudo, politicamente falando. Sem demérito para os Estados do Nordeste e

os demais, Minas Gerais sempre foi vanguardista e futurista politicamente. E não há

que se falar em política, porque o Rio Grande do Sul tem um governo do PSDB, e o

subsídio de lá foi equiparado ao do Ministério Público. Aliás, já se foi o tempo de pedir

equiparação com quem temos paridade, que é o Ministério Público; hoje é com nós

mesmos. O que vai ter de bom para, no mínimo, segurar esses valorosos colegas que

estão na carreira? Hoje 90% da população são assistidos pela Defensoria Pública do

Estado. Houve a Força Nacional em Execução Penal em Ribeirão das Neves, de que

participaram 42 Defensores Públicos de todo o Brasil. Houve mais de 1.900 pedidos

deferidos, com quase 200 pedidos de prescrição. Isso onera o Estado, tira a

dignidade do cidadão, cria problema para a família e para a própria pessoa, porque

ela perdeu a liberdade, mas não a dignidade. Ficam, então, dois Brasis: um que pode

pagar advogado, e o outro que não pode. E afirmo a V. Exa.: o que não pode pagar

advogado estará tão bem como o que pode pagar. Acontece que a migração é

imensa, um verdadeiro rodízio, uma ciranda. Isso não pode acontecer, pois estamos

tratando dos direitos fundamentais da pessoa humana, e refiro-me ao cidadão pobre,

ou seja, àquele que não tem acesso à Justiça. O princípio mais básico do ser humano

é o de peticionar, ou seja, de estar em juízo. Não estamos falando em defender

bandidos, mas eles também têm os seus direitos resguardados pela Constituição

Federal, apesar de terem infringido a lei. Falamos sobre investigação de paternidade,

ou seja, sobre assuntos ligados à área da família, de que participo.
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Com o advento da Lei nº 132, de 2009, que alterou a Lei Complementar nº 80,

passamos a ter legitimidade para a tutela coletiva, ou seja, podemos representar

grupos de pobres. Isso foi um imenso avanço. Está na hora de o Estado de Minas

Gerais ficar sensível ao nosso apelo. Temos a nossa frente parlamentar de

sustentação neste Parlamento. Conheço vários Deputados e sou vizinha dos

senhores presentes. Tendo em vista que estamos, lamentavelmente, em um país

com pessoas carentes, tudo tem de passar necessariamente pela Defensoria Pública.

Na Vara da Fazenda, há pedidos de remédios de pessoas que estão morrendo, os

quais têm de passar por um Defensor Público. Há 468 Defensores Públicos na

carreira, mas há cargos para 1.200. A realidade é muito séria, pois há pessoas

morrendo nas filas.

O que os Srs. Deputados têm de notícia para acalmarem os nossos ânimos, pois

estamos todos realmente muito preocupados com a situação da Defensoria Pública

mineira, que ocupa o último lugar na Federação, o que é lamentável? Muito obrigada.

O Sr. Thiago Coelho Toscano - O Estado de Minas Gerais reconhece a importância

da Defensoria Pública. Exporei alguns números, desde 2005, que demonstrarão

inequivocamente o que disse.

A partir de janeiro de 2005, a remuneração inicial do Defensor Público sofreu um

aumento de 41%, passando de R$2.200,00 para R$3.100,00. Em janeiro de 2006, ela

passou de R$3.100,00 para R$4.000,00. Ainda em 2006, foram criados 282 cargos,

atingindo os 1.200 mencionados pela senhora. Em 2007, a fixação do valor de

subsídio passou dos R$4.100,00 para R$6.500 no período do estágio probatório, e

hoje é de R$7.000,00, podendo chegar aos R$10.000,00. Ou seja, um salário que era

de R$2.200,00 pode chegar a R$10.000,00 atualmente. Toda essa política gerou um

impacto anual na despesa orçamentária do Estado no valor de R$23.000.000,00.

Ainda em relação aos recursos aplicados na Defensoria, em 2003, o orçamento era

de R$21.500.000,00, em 2009, é de R$118.000.000,00 e, para o ano que vem, será

de R$121.700.000,00. O crescimento foi de 434%, no período, enquanto o orçamento

do Estado, como um todo, cresceu 95%. Vemos que, de fato, o Estado priorizou a

Defensoria Pública. Não podemos aumentar e equiparar o salário do Defensor

Público, de acordo com as solicitações que nos chegam, de R$7.000,00 para
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R$22.000,00 de uma só vez, mas, ao longo dos anos, temos trabalhado para

melhorar a situação, que sabemos não ser a melhor. A senhora comentou o relatório,

que já nos foi apresentado pelo próprio Defensor Público-Geral e diz que Minas

Gerais está em último lugar, mas temos tentado aumentar o salário. Porém, temos de

respeitar a restrição orçamentária, mencionada várias vezes pelos Deputados André

Quintão e Zé Maia. O Deputado Zé Maia falou sobre isso de maneira esplêndida. As

demandas são infinitas, mas os recursos do Estado são limitados. Há as demandas

da Defensoria, mas há também as da saúde, as da educação. O salário da educação

é baixo, e há greves. Os Agentes Penitenciários também fazem greve porque os

salários são baixos. Contudo, temos de respeitar a limitação orçamentária prevista

pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que não permite que ultrapassemos aquele

número que mencionei, de 46,55%. Enviamos a proposta orçamentária já no limite.

Não temos mais o que fazer, pois a lei não permite que coloquemos mais dinheiro, a

não ser que a receita aumente e que possamos equacioná-la. Nesse caso, teríamos

de resolver também os problemas da saúde, da educação, da defesa social e de

todos os outros setores. Não podemos resolver o problema de uma só vez. Tentei

mostrar que o salário era de R$2.200,00 e pode chegar a R$10.000,00. Temos

tentado equacionar ao longo do tempo, pois não conseguimos fazer isso de uma só

vez.

O que eu gostaria de dizer era exatamente isso, ou seja, que o Estado de Minas

Gerais dá importância à Defensoria Pública, mas não consegue resolver o problema

de um ano para o outro, da noite para o dia. É um processo lento, mas é prioridade

para o governo de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Também gostaria de falar sobre a importância da Defensoria

Pública. Sou advogado. Como advoguei por mais de 12 anos, acompanhei de perto o

trabalho da Defensoria Pública, que exerce um papel importantíssimo ao levar a

Justiça às pessoas que não têm condições de contratar um advogado. Isso interfere

na lotação dos presídios, porque a atuação da Defensoria Pública facilita a execução

penal. Por falta de um acompanhamento profissional da Defensoria ou de um

advogado dativo, o preso poderá cumprir sua pena e continuar preso por não ter

alguém que faça o pleito de sua liberdade. É fundamental o trabalho exercido pela
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Defensoria Pública.

Houve grandes avanços no que diz respeito à Defensoria Pública. O governo do

Estado e a Assembleia Legislativa foram extremamente sensíveis. A Defensoria

Pública pode estar com problemas - como você bem disse -, mas, se olharmos o seu

histórico, verificaremos que, nos últimos anos, houve avanços em Minas Gerais.

Evidentemente, esse processo continuará. Com a palavra, a Sra. Anita, do

Movimento Nacional da População de Rua.

A Sra. Anita Gomes dos Santos - Bom dia a todas e a todos. É com imenso prazer

que nós, do Movimento Nacional da População de Rua, estamos presentes neste

Plenário. Essa oportunidade nos foi concedida a partir do PPAG passado, no qual

conquistamos a pesquisa estadual para a contagem dos cidadãos brasileiros que se

encontram jogados pelas ruas. Essas pessoas não são vistas como seres humanos.

Aqui na Assembleia, conseguimos comprovar que somos cidadãos e temos direitos.

O nosso Estado está de parabéns.

Não somos considerados nem como números pelo IBGE. Será um grande marco

para o nosso Estado. Agradecemos essa oportunidade e solicitamos que esse

processo seja agilizado, porque estamos num momento de muitas chuvas, e as

pessoas estão sofrendo pelas ruas. Devemos olhar por toda a humanidade, pelos

idosos, crianças, adultos, enfim, por pessoas, para as quais existem políticas. Isso é

chique, maravilhoso, mas essas políticas não saem do papel. Estamos lutando, em

âmbito nacional, para que isso aconteça na vida de todos os cidadãos. O papel aceita

qualquer coisa, mas queremos a realidade.

Deputado André Quintão, agradecemos muito a sua participação nesse processo.

Agradecemos também a todos que contribuíram para esse reconhecimento, porque

somos pessoas invisíveis para a sociedade, não somos considerados gente, mas há

muita gente boa e produtiva pelas ruas da cidade. Precisamos de oportunidades, a

fim de nos mostrarmos não por meio de roupas, mas por meio de muitas coisas que

existem dentro de nós.

Gostaríamos que nos apoiassem nessa emenda para que sejam feitos, depois

dessa pesquisa, seminários regionais e para que seja ampliado e divulgado esse

trabalho que será realizado, para que toda a sociedade tenha consciência de que
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todos somos iguais, todos somos irmãos, todos somos gente, todos queremos

contribuir para a transformação deste país.

Na segurança alimentar, vemos que todos têm direito à alimentação. Pensamos

que ninguém quer o final, o restinho do bolo. Queremos justiça social. Queremos

direitos iguais. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos um bom debate.

O Deputado André Quintão - Reitero a solicitação da Anita e do Movimento

Nacional. A emenda foi aprovada no ano passado, no Plano Plurianual para este ano.

André Reis, já houve a liberação para a Sedese. Na Conferência Estadual de

Assistência Social, foi assinado um termo de cooperação com a CNBB, com o

Movimento Nacional da População de Rua, com o apoio do Fórum População de

Rua, da Cáritas e da Pastoral de Rua. É importante que isso seja operacionalizado de

forma ágil. Obviamente, a pesquisa se concentrará em dezenas de cidades mineiras.

É a primeira vez em que teremos um diagnóstico da situação da população de rua

num Estado fomentador de políticas públicas direcionadas a esse público, por

intermédio do Suas e de outras políticas públicas. Reitero a importância disso.

Uma luta nacional foi verbalizada pela Anita na Conferência, Deputado Zé Maia, ao

mencionar que o fato de a população de rua não ter endereço faz com que, além de

não ser contada na estatística, seja excluída de alguns programas sociais voltados

para essa população, como o próprio Bolsa-Família e outros programas. O

reconhecimento formal da existência da população de rua, ainda que numa situação

transitória, pode ser benéfico, inclusive para o reconhecimento das pessoas como

sujeitos e para que tenham acesso a determinadas políticas públicas que exigem

esse reconhecimento formal. Reitero o pedido da Anita para que o órgão gestor

operacionalize essa pesquisa rapidamente.

O Sr. Presidente - A Sra. Lourdes Brandão, consultora especialista de Brasília, da

Cooperativa Trilha-Mundos, parabeniza a Assembleia Legislativa pela iniciativa

democrática do planejamento estratégico do Estado de Minas, no PPAG 2008-2011.

Ela deixa seu “e-mail”: brandaolourdes@yahoo.com.br. Agradecemos sua

participação. O Mário, do Consea-MG, deseja fazer uma pergunta.

O Deputado André Quintão - O Mário levou a segurança alimentar ao pé da letra e

saiu para se alimentar. É um bom Conselheiro do Consea, pois foi se alimentar.
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O Sr. Presidente - Ele está colocando a teoria em prática. O Sr. João Lopes do

Nascimento, do Fórum Mineiro de Economia Solidária, deseja fazer uma pergunta.

O Sr. João Lopes do Nascimento - Boa-tarde a todos e a todas. Cumprimento os

componentes da Mesa, todos os Deputados presentes e o representante do Seplag.

Meu questionamento é direcionado a Thiago Toscano, mas, como ele já se retirou,

pode ser respondido pelo representante da Seplag.

O Fórum de Economia Solidária está realizando feiras em todo o Estado. Não

deixamos de realizá-las no ano passado e neste ano estamos na etapa final de

execução. Amanhã teremos, na Praça da Assembleia, a Feira de Economia Solidária.

Teremos mais de 160 empreendimentos econômicos solidários expondo seus

produtos e mercadorias. Há uma demora expressiva no repasse dos recursos para

execução das feiras. E temos metas e prazos para sua execução, o que dificulta a

sua realização. É necessário rever o repasse dos recursos para essas feiras.

Também queremos apresentar nossa indignação pela retirada da ação tratando de

feiras do PPAG no Orçamento para o ano que vem e para o outro ano, 2010-2011. O

movimento está preparando um manifesto com a presença de todos os

empreendedores. Vamos preparar um documento, faixas e cartazes reivindicando ao

Governador os recursos para a execução das feiras, porque os empreendimentos

econômicos solidários estão gerando trabalho e renda para as famílias. Por isso

vamos mostrar a nossa indignação. Todo o movimento estará na feira apresentando o

seu manifesto de indignação. Precisamos de mais recursos para a execução das

feiras, precisamos de recursos para a realização da 2º Conferência Estadual de

Economia Popular Solidária, que acontecerá no ano de 2010. Esse é o meu

questionamento, é o questionamento do movimento. Estaremos todos aqui amanhã e

também teremos representação nos grupos de estudo de hoje à tarde. Muito obrigado

a todos.

O Sr. André Abreu Reis - João, tenho acompanhado de perto a formação do fundo

de economia solidária, mas sobre a emenda, talvez tenhamos que passar essa

cobrança para o próprio gerente. Na revisão, não apenas nesse caso específico, mas

em todas as emendas dedicadas à unidade orçamentária, como órgão central de

coordenação do planejamento, coordenamos a execução dessa política dentro do
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Estado, mas não temos como obrigar o gestor a ter uma política na sua agenda. O

gestor tem autonomia para decidir se vai continuar ou não. E o gestor pode estar

sensível às demandas, principalmente nessas audiências que acontecerão até sexta-

feira.

Todos os anos, durante o processo de revisão, entramos em contato com os

gestores para falar sobre as emendas de participação popular e mostrar a

preocupação da Secretaria de Planejamento na sua continuidade. Muitas vezes não

temos sucesso e as pessoas acabam retirando essas ações. Pedimos sempre que

justifiquem o porquê da retirada da ações, mas uma conversa a respeito dessas

motivações e o que condicionou essa tomada de decisão pode ser colocada dentro

do próprio grupo para saber exatamente o motivo da retirada disso da agenda do

governo para 2010.

No que se refere à liberação de recursos, não sei especificamente a respeito dessa

ação. Nas emendas populares, nas emendas da Casa, houve atrasos na execução

de diversos projetos do Estado, boa parte em decorrência da crise fiscal do início do

ano. Esperamos um cenário melhor, como de fato está ocorrendo desde agosto.

Nesse caso, não sei falar a respeito da liberação. É preciso entrar em contato com a

Secretaria. A informação é de que a liberação orçamentária - R$200.000,00 - já

ocorreu. Temos que saber exatamente por que isso ainda não chegou. Talvez o

próprio órgão da Secretaria de Desenvolvimento Social possa explicar ao senhor com

maior clareza os motivos.

O senhor falou a respeito de retirada da ação. Isso deve ser discutido com o gestor.

Na Secretaria de Planejamento, discutimos todos os anos as emendas de

participação popular e também as dos Deputados. O gestor sabe. Publicamos as

informações que temos a respeito disso. Se elas são insuficientes, é importante que

sejam mostradas para ele. Sobre a liberação de recursos, da nossa parte ela já

ocorreu. É preciso saber na Sedese o que está ocorrendo, para que possamos fazer

com que de fato o dinheiro chegue.

O Sr. Thiago Coelho Toscano - José, o André se expressou bem. Não conseguimos

instruir o órgão sobre como deve proceder. Apenas orientamos. Eles fazem as

escolhas. Em 2009, foram alocados, por meio de emenda popular, R$350.000,00
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para a economia solidária, dos quais R$200.000,00 foram liberados. O que o órgão

fez? Para 2010, a ação foi excluída porque foi aglutinada em outra, que é a nº 4.643.

Foram alocados R$617.695,00 na ação. Ela existe, não foi excluída. Se vocês

acharem que a aglutinação não é boa para a execução da ação, é possível fazer um

requerimento, uma solicitação, preenchendo um formulário e solicitando a quebra da

ação para que volte ao que era. A ação de que estou falando é a nº 4.643,

Implementação da Política Estadual de Fomento à Economia Popular Solidária.

É interessante lembrar que, além de não ser excluída, ela deixou de ser emenda

popular e foi incorporada ao orçamento do Tesouro. As emendas populares tinham

um processo diferente. Houve problemas e agora estão incorporadas ao orçamento e

não dependem mais da liberação da emenda, pois já são recursos do orçamento da

Secretaria de Desenvolvimento Social. Por isso essa ação está disponível e não

depende de trâmite especial. Basta executar. Há um volume de recursos que é quase

o dobro do alocado em 2009.

O Deputado André Quintão - Farei um comentário. Primeiro, concordo com o João

Lopes, do Fórum Mineiro. André, no fluxo de liberação deste ano, houve um atraso da

liberação para o orçamento da Sedese. Esse órgão começou a organizar as feiras,

cujo calendário é anual. Não há como concentrar as feiras em um ou dois meses, até

porque o processo é concluído com a feira estadual, que terá abertura amanhã. A

Sedese começou a utilizar recurso dela, de outra rubrica, e no dia 15 houve a

liberação. Talvez seja necessário organizar o fluxo de liberação porque as feiras têm

calendário próprio, conforme a região, e o Fórum também. Não há como o Fórum

organizar feiras regionais simultâneas. É um processo.

A feira, para quem não sabe, além da comercialização, é um espaço de

capacitação e de estímulo ao empreendedorismo. Há nela um sentido próprio de

economia solidária, de organização de uma nova forma de produzir, comercializar e

distribuir a renda. Para a liberação do próximo ano, o movimento tem falado sobre um

fluxo mais racional com a própria dinâmica de organização das feiras. Parece-me, e

na audiência específica dessa ação verificaremos isso, que houve aglutinação das

duas ações, da manutenção no Orçamento, mas não ocorreu ampliação desse

Orçamento. Havia uma ação de capacitação e uma ação de realização das feiras.
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Houve aglutinação na política de economia solidária, mas não houve a soma do

recurso. Teremos de verificar isso num debate específico. Se eu estiver correto em

minha avaliação, seria o caso de recompor o recurso, até em razão de sua

importância.

Reitero o convite a quem está aqui hoje e a quem acompanha nossos trabalhos

pela TV Assembleia para visitarem essa feira estadual amanhã, quinta-feira, e na

sexta-feira. Os produtos são de boa qualidade, geram renda e estimulam uma nova

forma econômica de as pessoas se organizarem. Na Conferência Estadual de

Economia Solidária, pode-se acrescer a finalidade na ação aglutinada, obviamente

com recurso adicional.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Gilberto, do Movimento Nacional de

Catadores de Materiais Recicláveis.

O Sr. Gilberto Walace Chagas - Quero fazer uma observação sobre as votações do

PPAG. Para nós, é muito importante participar deste debate como participante de um

movimento social e como cidadão. Preocupa-me, enquanto companheiro da

Economia Solidária, tudo no Estado parecer funcionar em pacotinho. Darei dez para

os pobres ali. Dez para eles, dez para os outros, e a coisa será resolvida.

Quanto ao PPAG de resíduos sólidos, havia um valor para coleta seletiva. Se não

me engano, eram R$2.000.000,00. Parece que cortaram alguns zeros, e o recurso foi

para R$200.000,00. Ouvindo o companheiro falar, pensei nos pacotes. Caso possam

me esclarecer, queria saber se a coisa está mesmo sendo tratada assim. Se assim

for, os movimentos sociais terão de se juntar para ocupar espaços, como já

ocupamos esta Casa por várias vezes. Está na hora de os políticos pararem com

tanta balela. Eles têm de entender que trabalham para a gente. Nós é que pagamos

os salários de vocês. Ninguém nos está fazendo qualquer favor.

Por exemplo, se o pessoal da Economia Solidária pleiteia feiras, por que não? Tudo

depende da agenda do gestor, que, se acordar de bom humor, poderá aprovar, ou

mesmo se ele “for com a cara” do grupo A ou B. Não pode ser assim. Nós, catadores,

assim como o pessoal da Economia Solidária e da população de rua, discutimos

nossas reivindicações. Estabelecemos o porquê das coisas, que têm de ser tratadas

com mais seriedade. Gostaria de saber se essa verba foi mesmo cortada do PPAG,
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quanto aos resíduos sólidos. Obrigado.

O Sr. Thiago Coelho Toscano - Qual é a ação? Você possui seu código?

O Sr. Gilberto Walace Chagas - Trata especificamente de coleta seletiva de

resíduos sólidos.

O Sr. Thiago Coelho Toscano - Já identifiquei. Os recursos são da Secretaria de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Na verdade, não se trata de

pacotinho. Pelo contrário, os recursos estão dentro de projeto estruturador. Ao

contrário de muitas legislações aqui mencionadas, como está dentro de projeto

estruturador, há um pouco mais de prioridade. Não eram R$2.000.000,00; não foram

cortados zeros. Eram R$1.200.000,00, se não me engano, mas passou para

R$200.000,00. Como se dá esse processo de elaboração? No caso da Secretaria de

Meio Ambiente, os recursos são próprios. Quando organizamos o projeto, como ela

tem o recurso definido, ela mesma faz a alocação. Quando diminuiu o recurso nesta

ação, certamente aumentou em outras ações.

O valor total do projeto é praticamente o mesmo. Caiu um pouco, de

R$10.000.000,00 para R$8.800.000,00. Nas audiências públicas que serão realizadas

à tarde, essa consideração que o senhor fez deverá ser apresentada para o gerente

do projeto, para não incorrermos no mesmo problema do sistema socioeducativo. A

Seplag traça os limites orçamentários, mas não pode impor como o gerente alocará

os recursos em cada um dos programas, para não tirarmos a autonomia dos órgãos.

Estou impossibilitado de alterar a alocação dos recursos. Essa abordagem é

importante, mas deve ser feita ao gerente do projeto nas discussões, nos grupos de

trabalho, especificamente no projeto estruturador Resíduos Sólidos.

O Deputado André Quintão - Thiago, reitero a intervenção do Gilberto, do

Movimento Nacional, porque alcançamos uma conquista, que foi a Lei Estadual de

Resíduos Sólidos, sancionada neste ano. Um dos pontos mais importantes dessa lei

é incentivar os Municípios a erradicarem os lixões, estimulando a coleta seletiva.

Nesse processo, é preciso priorizar a contratação de associações e cooperativas de

catadores de materiais recicláveis, vinculando a questão ambiental à questão do

trabalho e renda. Há uma lógica nisso. No grupo de trabalho, será importante

verificarmos por que houve essa redução.
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Aproveito para lembrar que essa lei prevê a criação de um fundo estadual de

resíduos sólidos, que depende de regulamentação. Há um debate à espera da lei

nacional de política de resíduos sólidos. Mas é importante que os recursos para a

coleta seletiva não sejam diminuídos. Depois, teríamos de identificar, pois de

R$10.000.000,00 caiu para R$8.800.000,00, diminuindo R$1.200.000,00, Não poderei

dizer que foi isso, porque temos de ouvir a exposição, à tarde, do gestor.

Concordo com o Gilberto que, hoje, coleta seletiva é uma demanda muito presente

na sociedade brasileira e mineira.

O Sr. Thiago Coelho Toscano - Só complementando, Gilberto, pois essa informação

é importante para você argumentar com o gerente, porque, no PPAG, você não

conseguirá abri-la por grupos de despesa. Em 2009, ela recebeu R$200.000,00 de

custeio e R$1.000.000,000 de capital. A execução de custeio está em R$124.000,00,

e a de capital está zerada. A pergunta a ser feita é: por que não se está executando o

investimento que está nessa ação?

No orçamento de 2010, estão previstos R$200.000,00 para custeio. O custeio da

ação é o mesmo, mas não está havendo investimento. Não saberei justificar por que

o gerente do projeto não está colocando o investimento para a ação. Isso deve ser

discutido no grupo de trabalho mesmo.

O Sr. Presidente - Há três perguntas escritas. Eu as farei em bloco para a Mesa

responder.

Pergunta de Florisbela Alves Mourão, da Associação Feminina Evangélica

Comunitária, ao Deputado André Quintão: “As pessoas da melhor idade não estão

sendo respeitadas pela sociedade. São “janeladas” nos pontos de ônibus. Já cansei

de ver, já reclamei, e continua do mesmo jeito”. “Janelada” é um termo usado para

quando o ônibus passa e deixa a pessoa no ponto.

A Sra. Silvânia Barrozo, do Conselho Estadual do Idoso de Minas Gerais, presente

à Mesa, pede explicação sobre a não execução de programas e ações voltados ao

idoso no PPAG do ano passado.

O Vereador Arcanjo Nunes dos Santos, da Câmara Municipal de Araçuaí, pergunta

a Thiago Toscano: “O Vale do Jequitinhonha tem um apelido feio, de Vale da Miséria.

Isso é muito triste para seus habitantes. Araçuaí é uma cidade-polo do Médio e
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encontra-se em péssimo estado de conservação, mesmo sendo uma cidade de 138

anos, completados no dia 23/9/2009. Como o governo poderá nos promover?”.

O Deputado André Quintão - A Florisbela aborda uma questão que, infelizmente, é

cultural, de desrespeito da sociedade em relação ao idoso em vários aspectos, como

da acessibilidade, do respeito afetivo, da sexualidade, do lazer. É uma discriminação

própria da sociedade capitalista que prioriza a produção. As pessoas valem enquanto

produzem.

Então, aquelas pessoas que estão fora do processo produtivo porque já deram sua

cota de contribuição ou porque têm uma cota de produção reduzida face a alguma

diferença - pessoa com deficiência ou outra dificuldade - são excluídas. Essa é uma

questão cultural, mas depende de muita ação do Executivo. Lembro-me de que fui

Secretário de Desenvolvimento Social em Belo Horizonte, quando o atual Ministro

Patrus foi Prefeito. Nessa condição, presidi o Conselho Municipal do Idoso, em Belo

Horizonte. Uma das primeiras iniciativas, por sugestão do Conselho do Idoso, era

exatamente uma campanha de conscientização de usuários, motoristas e cobradores,

porque o idoso tinha a carteira da acessibilidade, mas enfrentava dois grandes

problemas. Em primeiro lugar, o degrau do ônibus era muito alto, então o idoso tinha

dificuldade de subir. Num processo gradativo, a BHTRANS rebaixou o degrau, porque

o idoso tinha problema para subir, podia cair e se acidentar. O outro problema era o

desrespeito. Os usuários não respeitavam a reserva de vagas, e muitas vezes - não

podemos generalizar - motoristas e cobradores tratavam o idoso sem a calma

necessária para esperá-lo entrar, para esperá-lo descer, não paravam, além de tratá-

lo desrespeitosamente.

Vale aqui uma reflexão sobre as questões do transporte. No caso do Estado, é uma

ação de transporte intermunicipal. Em cada Município há os órgãos de transporte e

trânsito. A Silvânia tem razão. Mencionei, “en passant”, que há uma baixa execução

de emendas relacionadas à terceira idade, principalmente no caso da instituição de

longa permanência - ILP. Lembro-me de que algumas emendas foram apresentadas

principalmente focadas no idoso que está nessas ILPs. E não houve compreensão

por parte do órgão gestor de utilização daquela emenda. Por exemplo, havia uma

emenda na área de esporte para apoiar e facilitar o acompanhamento dos idosos na
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ILP. Então, o responsável pela área de esporte afirmava que estava executando o

programa Ginástica na Praça, por exemplo, que era um outro perfil. Logo, há um

problema de entendimento do órgão gestor de assimilação de ação nova.

São duas as lacunas de baixa execução, nesse caso até de desconhecimento. Era

o caso das medidas socioeducativas e o das emendas. Foram duas as áreas com

mobilização emergente ano passado: a área de esportes e a área da política para a

terceira idade, para o idoso. Há uma lacuna. É preciso que os grupos de trabalho

tenham uma atuação decisiva, inclusive criando mecanismos de monitoramento

através do próprio Conselho do Idoso, mas concordo que essa é uma lacuna.

Por fim, Vereador Arcanjo, de Araçuaí, posso imaginar a resposta do André e do

Thiago: “Você viu aquele quadro? O investimento “per capita” no Jequitinhonha foi o

maior de todas as regiões. Nunca, na história deste Estado, investiu-se tanto no Vale

do Jequitinhonha”. Acho que existem iniciativas que devem ser consideradas, sim,

como o processo de aceleração da aprendizagem, o Proacesso, e agora o trabalho

da Copanor, mas, independentemente da atuação do Estado - poderia falar o mesmo

sobre o governo federal -, há a Universidade Federal em Teófilo Otôni, haverá o Ifet

em Almenara e o Ifet na própria cidade de Araçuaí.

Farei duas reflexões, uma para o governo estadual e outra para o governo federal,

por se tratar de região que precisa de aporte de política pública dos dois entes.

Alguns projetos que o governo desenvolveu para a região este ano, neste período

foram muito assistenciais. Acho que há necessidade de uma lógica de

desenvolvimento econômico integrado com a questão social. É uma leitura que faço.

O governo pode dizer que o Proacesso está nessa lógica. Mas não adianta fazer o

Proacesso se não houver indução de desenvolvimento econômico. É lógico que, sem

o Proacesso, fica difícil a indução. Mas não basta ter o Proacesso.

Acho que se deve fazer uma reflexão de desenvolvimento regional e ver, de fato, as

vocações. Temos lá o grave problema de atividade minerária clandestina. Temos

ainda lacunas na formação de mão de obra. Temos um nível de migração grande. Há

cidades em que de 30 a 35% da população adulta ainda sai para o corte de cana e

colheita de café. Isso ocorre na própria cidade de Araçuaí. São questões que Minas

não comporta mais.
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E temos, do ponto de vista de logística, um gargalo, que é a BR-367. Lutamos para

incluir no PAC a ligação de Minas Novas a Chapada, Chapada a Berilo, Berilo a

Virgem da Lapa. São 40 a 50km, que hoje são de terra. E lá, na ponta, de Almenara a

Salto da Divisa. Então, tem-se 80 a 90km que cumprem a Rota do Descobrimento,

que é a ligação de Diamantina ao Sul da Bahia. Isso é o para casa para o governo

federal, que, aliás, viabilizará o Proacesso para Santo Antônio do Jacinto e para a

própria cidade de Chapada do Norte. Acho também que é uma grande movimentação

- e principalmente a Cemig poderia ser mais parceira -, que é o Link Faltante: José

Gonçalves de Minas a Virgem da Lapa. São 40km, passando por Lelivéldia, Distrito

de Berilo. Temos ali Irapé, uma grande obra, mas esperávamos ações

complementares. Se fizermos a vinculação do Link Faltante de José Gonçalves de

Minas a Virgem da Lapa, associando-o a outro Link Faltante - Grão-Mogol a Irapé, e

Grão-Mogol recebeu ligação asfáltica do Proacesso -, economizaremos 150km de

Araçuaí a Montes Claros. Se você tem uma usina de biocombustível em Montes

Claros e quer levar as oleaginosas a Montes Claros - e a ideia é estimular as

oleaginosas no Jequitinhonha -, fazendo-se esses dois Links Faltantes haverá uma

economia de logística de 150km.

Poderia dar outro exemplo, mas é só para vocês verem que ali, na região, não

basta apenas pensar nas ações de assistência das cooperativas, do que a Secretaria

Extraordinária faz, do Leite pela Vida, com dinheiro federal, do Programa de Combate

à Pobreza Rural - PCPR -, de apoio às associações, isso tudo é muito importante.

Mas eu pensaria de maneira mais estratégica, que é tomar a questão da alimentação

escolar na região e o agricultor familiar e ver como se potencializa a Agricultura

Familiar naquela região, para concordar com o Vereador Arcanjo, usando seu

“slogan”: “É só querer que dá pra fazer”.

O Sr. Thiago Coelho Toscano - Silvânia, em relação à não execução, a Regina

informava-me... Depois passaremos a palavra a você a fim de confirmar a afirmação,

mas parece que a emenda a que você se refere não foi aprovada e, por isso, não foi

citada. A emenda não desaparece dos relatórios. A Regina vai-se pronunciar.

A Sra. Regina - Na verdade, a emenda foi aprovada no ano passado. E, na primeira

revisão, em 16 de abril, foi feita uma modificação. A informação que recebemos é que



____________________________________________________________________________
962

ela saiu do estruturador, não foi aprovada como emenda, mas considerada

subemenda na área de resultado Vida Saudável, programa Incentivo ao Esporte.

Ela foi aglutinada ao programa Idosos na Praça. Mas o programa não existe ali, ou

seja, foi aprovado no PPAG do ano passado; depois, nas revisões, foi feita

modificação - nem soubemos que tinha sido feita -, aglutinada a outro programa da

Secretaria de Saúde. Ele não apareceu no relatório que temos. Tentamos fazer um

relatório do que ocorreu. Resultado: todos reclamam em relação às crianças e aos

adolescentes; todos têm a sua demanda; mas hoje mais de 14% da população do

Estado é de idosos. As instituições de longa permanência não têm amparo

significativo nas execuções de suas ações, que são privadas; a maioria delas,

caritativas. Nosso intuito é que o Estado efetive alguma ação na área de educação,

ou de saúde ou de esporte para somar benefício ao idoso. Não vi ninguém aqui

levantar uma ação a favor do idoso. No ano passado, a nossa fala foi bonita, mas até

agora não resultou em nada. Muitos perguntam onde está o gestor, o recurso do

Idosos na Praça, que não aconteceu. Quer dizer, recebemos um pequeno relatório,

em que não consta nada em relação ao idoso. O que existe de modificação consta

nos Cras, nos Creas, no que está colocado para a população de forma geral em

termos de assistência social. Pergunto: de lá para cá, o que foi feito para o idoso?

Nada.

A Sra. Aparecida Maria - Cara companheira Silvânia, gostaria de saber se você

pertence ao conselho da PBH, que fica na Rua Espírito Santo. Pois é, infelizmente

você está um pouquinho por fora. Existe o grupo Vida Saudável, do qual sou

voluntária. Se você quiser participar dele, a Dra. Ângela irá auxiliá-la bastante. Fica

na Secretaria dos Direitos de Cidadania, e a Sílvia Helena é a nossa Secretária

Adjunta. Defendemos os idosos, sim. Já levei idoso de outra região para o Barreiro

para ganhar moção dada em Brasília. Quando mencionei que no interior de Minas os

idosos andam nos ônibus, você não aproveitou a oportunidade. Estou aqui pedindo

encarecidamente a vocês que olhem os idosos dessa forma. Tenho 51 anos,

juventude de 21, mas sei que chegarei aos 100. Sou do signo da Dercy Gonçalves,

câncer. Por isso sou muito feliz. Sou mulher do campo e da cidade, viajo muito, faço

palestras. No entanto, você se esqueceu de dizer o que lhe pedi. Estou
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complementando por você, minha cara. Muito obrigada. Tudo de bom. Dercy chegou

a 100, eu chegarei a 200; em espírito, tenho mais de 2 mil anos.

O Sr. Presidente - Quero fazer um esclarecimento. Consta aqui que a Gláucia

Barros e o Silvério ainda apresentarão questionamento. Como já o fizeram, pergunto

se farão outros questionamentos. Apenas um minuto, Silvério. O Dr. Thiago

responderá à questão anterior.

O Sr. Thiago Coelho Toscano - Silvânia, a Regina estava me explicando a questão,

mas depois poderemos lhe explicar detalhadamente. A ação foi aglutinada e, em sua

finalidade, consegue-se verificar que consta a questão do idoso. Se ainda não estiver

claro ou não atender da melhor forma, pode-se apresentar uma emenda, do modo

que você julgar mais adequado. No relatório que me foi entregue consta a emenda,

inclusive a execução orçamentária. No final da reunião, poderemos equacionar a

questão.

Em relação ao que disse o Dr. Arcanjo, o Deputado André Quintão já falou sobre a

forma como os investimentos foram regionalizados. Quando pegamos a

regionalização, vemos que a Região Norte, a do Vale do Jequitinhonha e a do Vale

do Rio Doce foram as que receberam a maior parte dos investimentos. É a forma

como está colocado lá. Além disso, a partir de 2007, quando fizemos a revisão do

PPAG, incluímos um novo projeto estruturador de atração de investimentos para

aquela região específica, ou seja, hoje, o Instituto de Desenvolvimento de Minas

Gerais - Indi - coordena um projeto estruturador para atração de investimentos nessa

região. Aquela usina de biodiesel da Petrobras faz parte do projeto estruturador, e é o

gerente do projeto que, com as negociações, tenta atrair ou criar as condições para

que a usina seja implantada. Não me lembro de cabeça, mas há uma outra indústria,

a Maísa Bovinos, que, a partir desse projeto estruturador, foi levada para a região,

indo ao encontro, André, daquilo que você disse, ou seja, criar o desenvolvimento

sustentável, não o assistencialismo na região. Além dos investimentos feitos pelo

Proacesso, há essa questão da atração de investimentos, que acreditamos vai

desenvolver a região. É óbvio que, como ele esclareceu, isso não acontece da noite

para o dia. O impacto não acontece do dia para a noite nem em todos os Municípios

da região - 178 Municípios na região do Idene.
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Em relação aos “links” faltantes, há o projeto estruturador, que também cria

projetos, mas sabemos que os recursos são limitados. Apesar disso, têm elaborado

projetos de engenharia, para que sejam feitas obras nos “links” faltantes, que

representam uma série de demandas no Estado. Não dá para atender a todo mundo,

mas temos de ver como isso está no PPAG. Vai haver uma discussão do grupo de

trabalho Potencialização da Logística no Triângulo Mineiro e no Alto Paranaíba. Aí há

uma ação específica para as outras regiões do Estado.

Em relação à BR-367, estivemos, em Brasília, há duas ou três semanas,

apresentando um “portfolio” de projetos dos Deputados Federais, para que pudessem

fazer emendas ao orçamento do Estado para execução dessa obra. Eles estão com

esse “portifolio” em mãos. Na época, não me lembro qual Deputado me disse que

essa obra entraria no PAC, por isso não precisaríamos fazer emendas, mas, de

qualquer maneira, ressaltamos para os Deputados Federais essa necessidade

também.

O Sr. Presidente - Vamos ouvir a Gláucia Barros e, depois, faremos a pergunta do

Silvério do Prado.

A Sra. Gláucia Barros - Não vou fazer exatamente uma pergunta, mas três

reiterações. A primeira é ainda em relação aos indicadores de impacto. O Sr. Tadeu

entendeu perfeitamente qual era o nosso objetivo ao solicitar uma avaliação um

pouco mais profunda das políticas públicas, desenvolvidas sob o marco do Plano

Plurianual, exatamente porque entendemos o nosso dever, o nosso papel, como

sociedade civil organizada, de tentar garantir um diálogo fundamentado com o

próximo governo acerca da defesa daquilo que deu certo e da correção, do

aprimoramento daquilo que ainda é deficiente no Estado. Gostaria, aí, de fazer uma

sugestão, se o senhor me permite. Em várias atividades do plano, consta como ação

orçamentária a contratação de avaliações. Talvez, no escopo desses editais, o

governo pudesse incluir o levantamento de indicadores. Além disso, a parceria com

as universidades é muito importante. Hoje há várias universidades - a PUC Minas é

uma delas - que têm bases de indicadores já consolidadas para a medição de

qualidade de vida urbana, inclusive.

Uma pessoa que estava aqui, funcionária da Seplag, que trabalha na Auditoria-
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Geral do Estado, também já me deu uma dica de que se encontra à disposição no

“site” um relatório avaliativo, que parece conter pesquisa de percepção a respeito dos

programas, especialmente os estruturadores. Esse é um desafio. Em nome dos

movimentos que represento, coloco-me à disposição para atuar de forma integrada.

Isso é muito importante para, de fato, fazermos história.

A segunda reiteração, Drs. Thiago e André, é em relação à solicitação da Elvira,

que, na verdade, é antiga. Em outras edições de discussão do PPAG, já

solicitávamos, na apresentação das propostas orçamentárias, um anexo contendo o

OCA, que é o Orçamento Criança e Adolescente. Seria interessante, então, que

pudesse ser objeto não só da discussão no momento da avaliação das propostas de

lei, mas também dos relatórios de monitoramento. Já é do conhecimento dos

senhores que existem metodologias consolidadas para traçar exatamente aquelas

proporcionalidades que os senhores disseram ser complicadas, ou seja, como medir,

dentro do orçamento enorme da saúde, o que foi efetivamente destinado para a

criança e o adolescente. Já existem metodologias desenvolvidas, especialmente no

âmbito dos Municípios.

A terceira reiteração, Deputado Zé Maia, diz respeito à avaliação, ponderações e

reivindicações feitas pelo Dr. Márcio. Ao contrário do que o senhor entendeu, não é

uma avaliação pontual nem tampouco individual. É uma avaliação que todos os

movimentos de defesa dos direitos da criança e do adolescente fazem da política de

atendimento ao adolescente autor de ato infracional no Estado. Sinto informar que,

infelizmente, temos dados que comprovam: o sistema de atendimento socioeducativo

do Estado de Minas Gerais, sob a gestão do governo, é caótico.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Silvério do Prado, da Fesempre-UGT, para

a sua pergunta. As duas questões serão respondidas em bloco.

O Sr. Silvério do Prado - Boa-tarde a todos e a todas, principalmente o meu muito

obrigado à Assembleia por dar oportunidade a nós, cidadãos, de participar deste

momento tão importante do PPAG, um plano a longo prazo. Aliás, até gostaríamos de

ter participado também de todos os planos a curto prazo. Agradecemos sobretudo à

GPI pela dedicação que normalmente tem de nos convidar para participarmos dessas

atividades emanadas da Assembleia. Queremos dizer que o futuro passa pela
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Assembleia, sim, mas gostaríamos de ter certeza de que no futuro poderemos dizer

que temos uma Minas melhor para se viver. Estou aqui exatamente para representar

a ala educacional, principalmente porquanto somos assessores educacionais da

Federação e da UGT. Temos um compromisso muito sério com a educação e, neste

momento, queríamos lembrar aos Deputados que precisamos muito de todos os

senhores e também do Executivo, para depois sancionar as 249 emendas das 1.002

do Plano Decenal de Educação, que aprovamos neste Plenário e encaminhamos à

Comissão de Justiça. Ela já enviou o material aos demais Deputados, que

provavelmente devem estar emitindo seus devidos pareceres. Precisamos, e muito,

que haja uma grande sensibilização em relação a essas emendas, que foram o eco

dos anseios de toda Minas Gerais, já que - parece-me - em 2006 as propostas

apresentadas no Congresso caíram um pouco no vazio. Gostaríamos que essas

propostas fossem realmente bem analisadas, aceitas e aprovadas.

Não poderíamos deixar de mencionar, já que estamos tratando de PPAG, algo que

realmente nos preocupa muito, que é a garantia de recursos orçamentários para

implementar as metas para a educação, ou seja, as ações e metas traçadas em

termos de aumento de investimento em educação, no mínimo, com um valor de 1%

do PIB de Minas Gerais, a cada ano, nos próximos 10 anos, sem prejuízo percentual

em relação ao já previsto em lei; que haja realmente a implantação do piso nacional

para os professores, e que esse piso não seja único e parado, pois queremos que ele

seja apenas um ponto de partida, para que os trabalhadores da educação tenham um

pouco mais de ânimo e desenvolvam, nos jovens, a vontade de novamente entrar

para faculdades, escolherem carreiras que, antigamente, eram bastante apreciadas.

Esses profissionais eram bastante admirados, mas, hoje, não posso dizer que as

escolas estaduais de Minas Gerais sejam o melhor lugar para nossos filhos

estudarem, devido aos grandes problemas que nelas acontecem. Não desejamos

uma escola de referência, mas que todas sejam de referência, pois não queremos

medidas paliativas. Gostaríamos que houvesse realmente um pouco mais de

direcionamento das verbas necessárias para o desenvolvimento da educação. Não

somos contra o Centro Administrativo faraônico, de R$1.200.000.000,00, mas somos

contra a falta de recursos para a educação e para a saúde. Muitas vezes, esses
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profissionais entram em greve e deixam os usuários em situação difícil, pois, com

certeza, não há uma gestão responsável, equilibrada e com visão de futuro melhor,

para que Minas Gerais possa respirar democracia, como fazemos aqui, agora,

respirando democracia representativa e participativa.

Muito obrigado, Deputado e presentes que usaram o microfone para defender os

seus ideais e as suas causas. Não sabemos se haverá possibilidade de, nos grupos

de trabalho, novamente expormos todo o Plano Decenal, mas, no “site” da

Assembleia Legislativa, em que o GPI é muito eficiente, vocês podem tomar

conhecimento dele, para que, na sexta-feira, possam reforçar o que pedimos agora.

Não sei se, na sexta-feira, estarei presente, pois participarei também de um fórum

sindical dos trabalhadores. Os problemas são muitos, mas, com autoestima,

poderemos resolvê-los. Encerrarei com uma poesia que fiz: “Alta autoestima.

Pensemos. Podemos. Passemos. Agora, estamos, seremos, permaneceremos,

queridos, amados, idolatrados. Sabem por que? Sabemos o que queremos. Somos”.

O Sr. Presidente - Gláucia Barros, há um dado subjetivo que é importante para a

discussão. Não sei se você tem dados objetivos. Seria importante expô-los, porque

tenho realizado, na Assembleia Legislativa, um trabalho muito grande para não

ficarmos apenas na retórica, pois isso é muito ruim, já que é muito fácil oferecer um

dado. Tenho lutado muito contra a relativização da discussão. Isso é muito ruim.

Em relação aos centros socioeducativos, de acordo com um dado objetivo

consultado... Disse que não dispunha dos dados, mas que acreditava que a realidade

era muito diferente do que era e do que é hoje em Minas Gerais. Da mesma forma,

acompanhei muito o sistema prisional. Nos últimos seis anos, o governo abriu o dobro

do número de vagas de toda a história de Minas Gerais. Gláucia, se o centro

socioeducativo está caótico hoje, imagine como era até 2002. Vou repassar-lhe dados

objetivos. Até 2002, o governo de Minas Gerais, em toda a sua história, abriu 375

vagas para os centros socioeducativos. Em 200 anos de história de Minas Gerais

foram abertas 375 vagas. De 2003 para cá, foram abertas 711 vagas, ou seja, quase

o dobro. Se o sistema está caótico - não tenho os dados, não tenho informações

sobre isso -, no mínimo devemos reconhecer que houve um esforço muito grande do

governo, porque, em seis ou sete anos, abriu um número maior de vagas.
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Fiz uma visita, como Presidente da Comissão de Segurança desta Casa, a um

centro socioeducativo em Capitão Eduardo. A minha expectativa foi que um centro

desse nível estimulasse os menores a ir para lá, porque era muito confortável,

atenderia com dignidade os menores para lá encaminhados pelo Estado, a fim de

serem recuperados.

O dado objetivo que tenho é esse: até 2002, foram abertas 375 vagas. De 2003

para cá, foram abertas 711 vagas. Parece-me que há uma previsão orçamentária

para que isso seja ampliado em 2010. Não sei se o Thiago ou o André desejam

repassar algum dado. Esses são os dados objetivos relacionados com esse sistema.

Tenho de dizer que não há um estudo da minha parte sobre isso, mas há, pelo

menos, uma lógica do governo, que está investindo nisso. Tínhamos 5 mil vagas

abertas no sistema prisional, mas hoje existem 15 mil. Há, pelo menos, uma

orientação, uma priorização nessas áreas, em que o governo avançou muito.

Por certo, buscaremos recursos e ações para ampliarmos esses atendimentos,

porque é uma situação muito delicada. É importante esclarecermos isso, porque as

pessoas poderão imaginar que existe um abandono completo, que a situação está

fora de controle. Não é isso, porque a situação está sendo muito bem enfrentada,

especialmente nos últimos anos. Com a palavra, o Dr. Thiago.

O Sr. Thiago Coelho Toscano - Deputado Zé Maia, concordo com suas palavras,

porque sabemos que existem problemas de execução. Os dados mencionados por V.

Exa. são da CPI Prisional, que preparamos para a comunicação do governo. Os

Deputados visitaram todos os Estados. Minas Gerais foi considerado o Estado mais

bem preparado para enfrentar a questão prisional, mas o fato de Minas Gerais estar

mais bem preparado não significa que a situação esteja boa. Estamos enfrentando

esses problemas. Os recursos destinados à defesa social estão crescendo ao longo

dos anos. Ainda temos muito o que fazer, mas o importante é que o Estado não está

parado.

Eu disse que era importante conversarmos com o Dr. Ronaldo Pedron, Subscretário

de Atenção às Medidas Socioeducativas, porque os recursos estão disponíveis. Foi

dito que as execuções estão baixas, mas o Estado se importa com isso, existem

recursos. O Estado está utilizando todas as ferramentas disponíveis para combater
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esse problema.

O Deputado André Quintão - Farei duas observações. As palavras da Silvânia

foram muito relevantes. Se fizermos um balanço das 526 emendas, verificaremos que

a área avançou muito, tanto que está incorporada ao Orçamento, tem ações e

recursos, é discutida em conferências.

Por exemplo, no Suas, antes não havia cofinanciamento, mas agora houve essa

conquista e está com uma ação. Discutiremos agora custeio de Cras e investimento.

Universalizar até o ano que vem, Tião, não é possível. Discutiremos, então, a

ampliação de recursos. Há filosofia de política pública de proteção básica e especial.

Em relação à segurança alimentar, temos dificuldades, em função da concepção e da

prioridade. Então isso varia de área para área. Poderia aqui dar ótimos e péssimos

exemplos, o que fiz durante minha participação. Creio que temos duas lacunas, uma

da Assembleia e uma da sociedade civil. No caso da primeira, avançamos quando

adotamos o monitoramento semestral, que, na realidade, é do primeiro quadrimestre;

realizamos em junho, mas é do primeiro quadrimestre. Temos ali desenho do que

teve início e do que não teve. É mecanismo coletivo da Assembleia, do qual temos de

nos apropriar bem. Podemos até repensar se não é melhor fazer logo monitoramento

semestral. É preciso compatibilizar. A verdade é que, de maneira coletiva, é o

mecanismo que temos.

Até conversei com a Regina, coordenadora da área de acompanhamento de

políticas públicas, mostrando que facilitaria muito, por exemplo, se cada Comissão

permanente da Casa tivesse metodologia de acompanhamento. Não me refiro ao

aspecto técnico, deste a Assembleia cuida. Temos os relatórios. A própria Seplag nos

oferece isso. O problema não é a estatística da execução orçamentária. Falarei do

Sisvan. Fizemos várias reuniões para discutir o Sisvan com a área da saúde. Se

pensarmos no volume de emendas, não será comissão ou Deputado que o fará.

Deveria haver aqui metodologia institucional de acompanhamento dessas emendas

por parte da Assembleia. Não é fácil fazê-lo, pois há o aspecto de gestão e de

prioridade. Diria até que estamos avançando. A Gláucia e as pessoas da área da

criança cobram muito isso. Melhoramos muito. Por exemplo, no monitoramento

semestral, mandamos requerimentos. O interfórum da área da criança solicitou
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reuniões, e as fizemos com os gestores. É assim mesmo. Vamos a um gestor, e ele

diz que não é com ele, é com a Setop; vamos à Setop, e indicam outro lugar. Então

há peregrinação para a execução de uma emenda. Talvez, se houver monitoramento

político das comissões em relação ao que for aprovado, poderá haver eficácia melhor

no cumprimento dessas execuções.

Discuto muito, na área da criança, que o movimento organizado pode também

executar seu papel. Nessa área, oferecemos acompanhamento de execução

orçamentária. Ora, temos Conselho Estadual da Criança, Conselho Estadual da

Assistência, Conselho de Segurança Alimentar. Creio que devem fazer o esforço de

colocar, em suas respectivas agendas, a operacionalização de suas emendas de

políticas públicas. Assim como ao Poder Legislativo compete fiscalizar, ao Conselho

compete participar da proposição e da formulação. Assim deve haver

compartilhamento das responsabilidades. Estou dizendo-o de maneira muito sincera,

senão começa a haver sobrecarga. Fiz brincadeira aqui, hoje, referindo-me ao

homônimo. O exemplo da Conferência Estadual da Criança para mim foi nítido.

Garantimos, por meio de emenda popular, recurso para a realização da conferência.

A opção, motivada por vários argumentos, foi a de realizar a conferência em

determinado espaço, que não foi adequado. No início do debate, a lógica era a culpa

ser da emenda. É preciso refletir sobre isso, caso contrário ficaremos no equívoco. A

culpa era da emenda, e não da decisão do local escolhido. Desculpem-me, mas a

Assembleia não pode carregar essa carga, sob pena de desgastar o processo, que é

muito positivo. Assim entendo que temos de melhorar o monitoramento político. Isso

não é papel só das Comissões de Fiscalização ou de Participação Popular. Deve

haver envolvimento maior das comissões temáticas, pois é processo gradativo na

Casa. Os conselhos, os fóruns e as frentes têm também de fazer melhor

monitoramento. Essa é minha opinião sincera.

Por fim, a última observação é sobre as medidas socioeducativas. Vou dar o meu

depoimento: faço esse acompanhamento desde o final da década de 80, em Belo

Horizonte. Há uma lacuna de políticas públicas no cumprimento das medidas

socioeducativas que é histórica. Não estou falando do governo A, B ou C. Muita

gente, em face dessa lacuna, acha que o Estatuto passa a mão na cabeça do
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adolescente que comete ato infracional porque não sabe que existem as medidas

socioeducativas em meio aberto e privado. Por exemplo, prestação de serviço à

comunidade e liberdade assistida são quase inexistentes nos Municípios mineiros.

Um adolescente que picha um muro não pode ser colocado num centro de

internação; o menino que roubou a galinha do vizinho não pode ser colocado ao lado

de um traficante. Há um desconhecimento, e não há um programa estruturado de

apoio aos Municípios. Discuti isso com o Ronaldo Pedron na semana passada e me

dispus a ajudar tecnicamente. Acho que temos que fazer, como fizemos no SUS, um

processo de convencimento dos Municípios a adotarem programas em meio aberto.

As assistentes sociais das comarcas dizem que não têm o programa de atendimento

para aplicar as medidas. Não têm o programa Liberdade Assistida, não tem a

prestação de serviço à comunidade, que é muito melhor porque o adolescente fica na

família, não tem contato com pessoas que estão numa escala mais elevada de

marginalidade. Mas isso é um processo. O ideal é discutirmos mais a prestação de

serviço à comunidade, liberdade assistida e semiliberdade do que a internação. A

lacuna começa aí. A internação é importante porque o perfil do ato infracional

cometido vem se agravando. O que era roubo de galinha, infelizmente, virou tráfico

de drogas. E não é justo que o traficante jovem não tenha condição de se reintegrar,

colocando em risco a sua vida e a de outros. O jovem marginal de hoje é uma

criança, com 12 anos de idade em média, que morre aos 20 anos. A forma de

proteger a sua própria vida é evitar que ele cometa outros homicídios porque uma

coisa leva a outra. Temos que “chegar junto” na saúde. Temos que ampliar o

atendimento ao usuário de droga, não apenas pensar no centro de internação para o

usuário que pula de usuário para traficante. Temos mais de 300 jovens em cadeias e

temos regiões, como o Sul de Minas, que não têm vaga para internação.

O Deputado Zé Maia tem razão no dado estatístico. Até há pouco tempo só havia o

Centro de Internação Monsenhor Messias, em Sete Lagoas. O número ampliou,

temos que reconhecer, mas a ampliação prevista no PPAG, não a desejada, não foi

cumprida por uma série de motivos. As quatro unidades previstas para o final deste

ano não saíram do papel. Duas ficarão para o ano que vem. Uma, que fica no Horto,

já teve a ordem de serviço assinada. A outra está em fase de finalização de
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entendimentos com a Prefeitura e me parece que fica no Sul de Minas. O meio

prisional tem uma sistemática de prazo, seis meses, quatro meses, para colocar em

pé uma atividade prisional que não se tem para os centros socioeducativos. Então,

para resolver esse caso, precisamos de uma solução política. Precisamos chegar ao

Governador, ao Vice-Governador, à luz dos dados colocados, para que haja uma

orientação política de aceleração dessa lacuna. Mas sempre gosto de vincular as

lacunas existentes nos centros de internação com as necessidades medidas de

atenção básica em meio aberto, ao atendimento dos jovens usuários de drogas, ao

acompanhamento social de famílias, a uma rede de proteção social. Há dois

segmentos que podem reclamar de baixa execução. A área da criança, em algumas

ações, tem problema de baixa execução. E a área do idoso é desconhecida, passa

por ausência de políticas públicas. São duas áreas críticas, o que devemos

reconhecer até por obrigação.

Deputado Zé Maia, agradeço a Presidência de V. Exa. nesta audiência, cujo

conteúdo foi muito vigoroso. Cumprimento o Thiago e o André pela disponibilidade.

Do ponto de vista do conteúdo, o melhor debate ocorreu neste encontro, pois

aprofundamos até em questões de políticas públicas e de monitoramento e

indicadores. Os grupos que participaram com discussões prévias promoveram

discussões de qualidade. Estou certo de que assim será nos grupos, dado o número

recorde de inscrições. Obrigado e até daqui a pouco no Grupo 2 - Redução da

Pobreza e Inclusão Produtiva.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Thiago, para suas considerações finais.

O Sr. Thiago Coelho Toscano - Tem razão o Dr. Silvério quanto ao que disse sobre

educação. A educação de Minas Gerais, principalmente a pública, não é a que

desejamos, porém, ao analisar o histórico, vemos avanços. Em 2003, os recursos

destinados à educação eram de R$2.700.000.000,00. Hoje, estão em torno de

R$4.300.000.000,00. No ano que vem estarão em R$4.500.000.000,00. Temos

crescido, destinando mais recursos para a área da educação e colhendo resultados.

Um dos mencionados é o nível de leitura. Em 2006, quando começou a ser medido

aos 8 anos, o nível de leitura recomendado era de 45,2% e, em 2008, chegou a

72,5%, ou seja, estamos no caminho. Minas Gerais retornou à liderança do “ranking”
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nacional de desempenho escolar. É bicampeã brasileira das olimpíadas de

Matemática e tem o melhor desempenho em alfabetização do País, sendo ainda o

primeiro Estado brasileiro a implantar ensino fundamental de nove anos e distribuir

livros didáticos gratuitos a 100% dos alunos de ensino médio. O senhor tem razão ao

dizer que ter esses resultados não significa que o ensino seja bom. E justamente por

isso, ao pegarmos o PMDI e observarmos os objetivos estratégicos da área da

educação, a ideia é dar um salto na qualidade, mas orientado por padrões

internacionais. Sabemos que ser o melhor do País não significa que o ensino seja

bom. Assim, nos orientamos por padrões internacionais para chegar ao que é bom e

ao que o senhor colocou. Agradeço aos Deputados Zé Maia e André Quintão por esta

audiência e pelas demais realizadas no interior. É nosso terceiro ano viajando.

Espero que os debates à tarde sejam proveitosos como nos anos anteriores e no

interior.

O Sr. Presidente - Na parte da tarde, teremos grupos de trabalho, cujo objetivo é

propiciar um espaço para a revisão dos projetos estruturadores do PPAG 2008-2011

e colher sugestões de alterações para esses projetos. Os trabalhos de grupo serão

na Escola do Legislativo. Nos grupos, haverá a apresentação dos projetos

estruturadores feita pelo respectivo gerente seguida de debate para esclarecimento,

elaboração coletiva e apresentação de propostas. Para elaborar propostas, os grupos

contarão com o apoio de consultores da Assembleia Legislativa. As propostas devem

ser apresentadas por escrito, em formulário próprio, com identificação do proponente

e da entidade que representa. Após a realização das audiências públicas de revisão

do PPAG, as propostas serão encaminhadas às Comissões de Participação Popular

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa. Se

aprovadas, serão incorporadas sob forma de emendas ao PPAG 2008-2011,

exercício 2010. Os grupos de trabalho estão previamente divulgados. A programação

está divulgada. No dia 6 de novembro, de 14 horas às 18 horas, haverá a plenária

final, com apresentação dos pontos mais significativos que foram discutidos nos

grupos de trabalho. É importante a presença de todos para tomarem conhecimento

das demandas relacionadas à revisão dos projetos estruturadores e se informarem

sobre o processo de acompanhamento dessas demandas junto às Comissões de
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Participação Popular e de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia

Legislativa. Lembramos que, após essas audiências públicas, as propostas acatadas

nas Comissões serão transformadas em emendas ao projeto de lei de revisão do

PPAG 2008-2011, exercício 2009, e, quando for o caso, ao projeto de lei do

Orçamento de 2010.

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem

do dia já publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos

do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 50ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 6/11/2009

Presidência do Deputado André Quintão

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

da Mesa - Apresentação e entrega das propostas dos grupos de trabalho - Palavras

do Deputado Adelmo Carneiro Leão - Palavras do Sr. João Victor Rezende - Palavras

do Sr.André Reis - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Gustavo Valadares.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - 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 Gustavo Valadares, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião
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O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização da audiência pública

“Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 - para o

exercício de 2010”.

Quem já participou das revisões anteriores sabe que este é o momento da

apresentação dos relatórios dos grupos de trabalho. Uma apresentação obviamente

sintética e a entrega formal das propostas à Comissão de Participação Popular.

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.

André Reis, Superintendente de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Estado

de Planejamento e Gestão - Seplag -; João Victor Rezende, Superintendente de

Gestão Estratégica de Recursos e Ações do Estado da Seplag; Deputado Adelmo

Carneiro Leão, membro da Comissão de Educação desta Casa; a Exma. Sra.

Joaquina Júlia Martins, Assessora Técnica da Secretaria Executiva do Conselho

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - Consea - e relatora do Grupo 1; o

Exmo. Sr. Cacique Mezaque Hâpe Pataxo Silva de Jesus, relator do Grupo 2; as

Exmas. Sras. Cristina de Noronha Magalhães, Consultora desta Casa e relatora do

Grupo 3; Juliana Franca, Consultora desta Casa e relatora dos Grupos 4, 8 e 11;

Vanessa Barçante Jota, Coordenadora Administrativa da Associação Mineira das

Escolas Famíla Agrícola - Amefa - e relatora do Grupo 5; o Exmo. Sr. Jaime de Paula,

Tenente-Coronel Bombeiro Militar e relator dos Grupos 6 e 9; a Exma. Sra. Silvânia

Coelho Barrozo, do Conselho Estadual do Idoso e relatora dos Grupos 7 e 10; o

Exmo. Sr. Caio Duílio, Consultor desta Casa e relator do Grupo 12; a Exma. Sra.

Santuza Abras, professora da Uemg e relatora do Grupo 13; e o Exmo. Sr. Julio

Bedê, Consultor desta Casa e relator do Grupo 14.

A Presidência convida, neste momento, o Sr. João Lopes, representante do Fórum

Mineiro de Economia Popular Solidária, para entregar abaixo-assinado dos

empreendimentos em apoio ao relatório, em que consta também a reintrodução da

ação e dos recursos para a realização e a comercialização da economia solidária.

O Sr. João Lopes - Boa-tarde. Para nós, é satisfação representarmos aqui o

movimento da Economia Popular Solidária, trazendo coleta de 189 assinaturas dos

empreendimentos econômicos solidários, em moção de apoio. O cabeçalho da nossa
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moção está assim: “Nós, abaixo assinados, participantes da V Feira Estadual e da II

Feira Metropolitana da Economia Popular Solidária, apoiamos o retorno da ação e a

realização da Feira de Economia Solidária, emenda do PPAG, a ampliação do

recurso e a revisão 2010, proposta pelo Fórum Mineiro de Economia Popular

Solidária. Assim queremos a realização das feiras de economia popular solidária com

recursos do PPAG, para a realização de 10 feiras regionais, como sempre o Fórum

Mineiro vem realizando com a Sedese”. Muito obrigado a todos.

- Procede-se à entrega do abaixo-assinado.

Apresentação e Entrega das Propostas dos Grupos de Trabalho

O Sr. Presidente - Agradeço a todos a presença nesta etapa final de entrega das

propostas, que é bastante importante. Gostaria de relatar que foi muito proveitoso o

trabalho desde as audiências regionais. Além disso, apresentarei breve balanço

dessas audiências. Tivemos participação, na Capital, de 537 pessoas, lideranças,

dirigentes de entidades, cidadãos, Conselheiros, representantes governamentais, e

391 nas etapas regionalizadas, perfazendo total de 928 lideranças presentes nas

audiências. Peço salva de palmas para todas essas pessoas que, atendendo ao

convite da Assembleia Legislativa, participaram mais uma vez. No conjunto de

propostas, obtivemos total de 107 propostas apresentadas nas audiências

interiorizadas e 148 nas audiências de Belo Horizonte, perfazendo o total de 255

propostas apresentadas à revisão do PPAG 2008-2011. Portanto houve não só

quantidade de participantes e de propostas apresentadas, mas também, numa breve

avaliação realizada com os Consultores da Assembleia e por meio da nossa presença

em quase todos os grupos de trabalho, qualidade das propostas apresentadas, o que

é o mais importante para nós, da Assembleia Legislativa.

A dinâmica agora é de breve síntese, apresentação por grupos de trabalho. Ao final,

a palavra será franqueada ao Superintendente e ao Diretor da Seplag, e haverá as

considerações do procedimento a ser encaminhado com o recebimento dessas

propostas. Com a palavra, a Sra. Joaquina Júlia Martins, nossa companheira Jô,

Assessora Técnica da Secretaria Executiva do Consea e relatora do Grupo 1 -

Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.

A Sra. Joaquina Júlia Martins - Boa-tarde! Gostaria de salientar que estou
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representando aqui o Sr. Edmar Gadelha, que é o Secretário Executivo do Consea e

se encontra hoje na abertura de seminário promovido por esse Conselho.

Relatório dos trabalhos do Grupo 1 - Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Coordenador: Deputado Gil Pereira. Discutimos

projetos estruturadores. 1 - Convivência com a Seca e Inclusão Produtiva, sob a

coordenação de Rúbio de Andrade, Gerente Executivo do Instituto de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas - Idene -; 2 - Promoção de

Investimentos e Inserção Regional, inclusive agronegócio, sob a coordenação de

Athos Avelino Pereira, Diretor de Estudos e Ações Regionais do Instituto de

Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - Indi -; 3 - Aceleração da Aprendizagem

na Região do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, sob a coordenação

de Maria das Graças Pedrosa Bittencourt, Diretora da Superintendência de Educação

Infantil e Fundamental da Secretaria de Estado da Educação.

Foram apresentadas três propostas, todas de autoria do Sind-UTE. Duas incidem

sobre o Programa 001 - Aceleração da Aprendizagem na Região do Norte de Minas,

Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce -, e visam a alterar, respectivamente, o objetivo do

programa e o objetivo da Ação 1.224 - Implantação do Plano de Aceleração da

Aprendizagem. Foi proposta a definição de prazo para a redução da taxa de distorção

idade-série no ensino fundamental e a priorização das regiões do Estado com baixo

Índice de Desenvolvimento Humano –IDH. Já a capacitação de agricultores familiares

foi o tema da terceira proposta.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Jô. Com a palavra, o Cacique Mezaque Hâpe

Pataxo Silva de Jesus, relator do Grupo 2 - Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva.

O Cacique Mezaque Hâpe Pataxo de Jesus - Boa-tarde. Inicialmente, gostaria de

dizer que para nós, povos indígenas, tudo isso é muito novo. Na verdade, é tudo que

realmente desejávamos. Não tínhamos conhecimento dessa política nem desse

programa em que as próprias pessoas têm a oportunidade de estar criando suas

emendas, dando sugestões e, até mesmo, questionando algumas emendas já

aprovadas. É lógico que não temos aqui grandes propostas em relação aos povos

indígenas, os quais represento, aliás, hoje estou na coordenação da Apoime
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Nordeste e Leste.

Relatório dos Trabalhos do Grupo 2 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva: O

Grupo 2, da área de resultado Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva, coordenado

pelo Deputado André Quintão, teve a participação aproximadamente de 70 pessoas,

dos 182 inscritos. O grupo elegeu como relator o Cacique Mezaque, da tribo Pataxó,

e discutiu os cinco projetos estruturadores da área, que foram apresentados pelos

seus respectivos gestores: Lares Geraes, Sebastião Navarro, Presidente da

Companhia de Habitação de Minas Gerais - Cohab -; Travessia, Cláudia Bolognani,

gerente do projeto; Implantação do Sistema Único de Assistência Social - Suas -,

Maria Juanita Godinho Pimenta, Superintendente de Política de Assistência Social da

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese -; Minas sem Fome, Flávio

Antônio, da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - Emater -; e

Universalização do Acesso à Energia Elétrica, Elmo Bechir - Cemig.

Destacaram-se nos trabalhos do grupo os programas: Implantação do Suas,

Travessia, Lares Geraes e Minas sem Fome. Em relação ao Suas, as questões foram

relativas à responsabilidade institucional pelas medidas socioeducativas em meio

aberto, que no Estado estão vinculadas à Secretaria de Defesa Social e ao

cofinanciamento para a ampliação dos Centos de Referência da Assistência Social -

Cras - e a implantação dos Centros de Referência Especializados da Assistência

Social - Creas.

Sobre os programas Lares Geraes, Minas sem Fome e Travessia, foi questionado o

fato de não haver ação direcionada para as comunidades indígenas e quilombolas,

que ainda vivem em condições precárias, principalmente no que se refere à

habitação. Ainda sobre o Travessia, foi questionado como integrar as ações de saúde

ao programa. Os participantes discutiram ainda o projeto associado Segurança

Alimentar, sugerindo a implementação do Sistema de Segurança Alimentar e

Nutricional - Sisvan -, com prioridade para os Municípios mais pobres, em especial os

atendidos pelo programa Travessia.

Dessa forma foram recebidas 42 propostas, que abrangeram projetos

estruturadores e projetos associados. Fora do rol dos projetos estruturadores que

compõem a área de resultado Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva, também
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receberam propostas os programas de Políticas Públicas de Trabalho, Emprego e

Renda, Desenvolvimento da Política de Direitos Humanos, Desenvolvimento da

Reforma Agrária, Segurança Alimentar e Gestão da Política para Criança e

Adolescente.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Cacique Mezaque. Com a palavra, a Sra.

Cristina de Noronha Magalhães, relatora do Grupo 3.

A Sra. Cristina de Noronha Magalhães - Boa-tarde. O Grupo 3, coordenado pelo

Deputado Ivair Nogueira, contou com 26 participantes e discutiu os seguintes

programas estruturadores: Destinos Turísticos Estratégicos, Proacesso, Circuitos

Culturais de Minas Gerais, Região Metropolitana de Belo Horizonte e Minas Avança.

Durante a apresentação dos projetos estruturadores pelos respectivos gerentes,

foram discutidos assuntos relacionados com o turismo na região do Lago de Furnas,

o número de rodovias que não foram incluídas no Proacesso por serem de

responsabilidade do governo federal e a realização da Copa do Mundo de 2014. No

âmbito do Projeto Estruturador RMBH, foi apresentado o andamento das ações

existentes, com destaque para o Plano de Governança Ambiental e Urbanística da

RMBH e para as intervenções no Ribeirão Arrudas. Também foram enfatizadas duas

ações incorporadas ao projeto em 2009: a duplicação da Avenida Antônio Carlos e a

estruturação da Agência RMBH. Ao final da reunião, foram recebidas seis propostas,

três relacionadas com o turismo e três relacionadas com a cultura.

A demanda por investimentos para a restauração do Museu Mariano Procópio, em

Juiz de Fora, e para a preservação do seu acervo é uma dessas propostas.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Cristina. Com a palavra, a Sra. Juliana Franca,

relatora do Grupo 4 - Logística de Integração e Desenvolvimento.

A Sra. Juliana Franca - Boa-tarde. O Grupo 4 - Logística de Integração e

Desenvolvimento, coordenado pelo Deputado Zé Maia, contou com a presença de 12

participantes. Foram apresentados a proposta de revisão do PPAG 2008-2011, para o

exercício de 2010, e o relatório de monitoramento dos projetos estruturadores.

Programa de aumento da capacidade de segurança dos corredores de transporte,

pelo Sr. Diego Vettori, da Setop; Programa de Recuperação e Manutenção

Rodoviária do Estado de Minas Gerais - ProMG Pleno -, pelo Sr. Bruno Alencar,
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também da Setop; Potencialização da Infraestrutura Logística da Fronteira

Agroindustrial, pelo Sr. Eugênio Botinha, do DER.

Os expositores foram consultados sobre a previsão de obras específicas em

diversas regiões do Estado, no âmbito de cada programa. Houve apresentação de

uma proposta relativa a essa área de resultados, entregue na reunião de grupos do

dia 6/10/2009, referente à pavimentação asfáltica de trecho da Rodovia José Dias

Filho entre a sede do Município de Dona Eusébia e o Distrito de São Manuel de

Guaiaçu.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Juliana. Com a palavra, a Sra. Vanessa Barçante

Jota, relatora do Grupo 5 - Protagonismo Juvenil e coordenadora administrativa da

Amefa.

A Sra. Vanessa Barçante Jota - Boa-tarde. Em nome das 18 EFAs, agradeço a esta

Casa a oportunidade de estar aqui discutindo e apresentando nossas propostas na

revisão do PPAG. Relatório dos trabalhos do Grupo 5, sob a coordenação do

Deputado André Quintão. Projetos estruturadores: 1 - Ensino Médio

Profissionalizante, sob coordenação de Joaquim Antônio Gonçalves, Superintendente

do Ensino Médio e Profissional da Secretaria de Educação - SEE -; 2 - Promédio -

Melhoria da Qualidade e Eficiência do Ensino Médio, sob coordenação de Joaquim

Antônio Gonçalves; 3 - Minas Olímpica, sob coordenação de Rogério Aoki Romero -

Secretário Adjunto de Esportes e da Juventude; 4 - Poupança Jovem, sob

coordenação de Roberta Kfouri Pacheco, Gerente Executiva da Secretaria de

Desenvolvimento Social - Sedese -; 5 - Centro da Juventude de Minas Gerais, sob

coordenação de Carlos Gradim, Gerente Executivo da Secretaria de Cultura - SEC.

Foram apresentadas 16 propostas, das quais 11 incidiram sobre o Programa 27,

Minas Olímpica; duas sobre o Programa 33, Poupança Jovem; outras duas sobre o

Programa 18, Ensino Médio Profissionalizante; e uma sobre o Programa 058, Centro

da Juventude de Minas Gerais - Plug Minas.

Em relação ao programa Minas Olímpica, as principais propostas foram: construção

de centros de atletismo, incentivo ao esporte indígena e à realização de jogos

indígenas em Minas Gerais, estímulo à prática do ciclismo e construção ou reforma

de pistas de “bicicross”. Por sua vez, entre as propostas para o programa Poupança
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Jovem constam sua expansão para a região Centro-Oeste de Minas e a capacitação

de coordenadores e monitores regionais do programa. O mapeamento da demanda

de qualificação profissional nas regiões com baixo IDH foi a principal proposta

apresentada para o programa Ensino Médio Profissionalizante.

Por fim, a disponibilização de vagas nas regiões Norte e do Jequitinhonha foi a

única demanda apresentada para o programa Centro da Juventude de Minas Gerais -

Plug Minas.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Vanessa. Com a palavra, o Ten.-Cel. Bombeiro

Militar Jaime de Paula, relator dos Grupos 6 e 9 - Defesa Social.

O Ten.-Cel. Jaime de Paula - Boa-tarde. O Grupo Defesa Social foi dividido em

duas etapas: Grupo 6 e Grupo 9, pela manhã e à tarde, no dia 5 de novembro.

Relatório dos trabalhos do Grupo 6 – Defesa Social 1ª Etapa. O Grupo 6 – Defesa

Social 1ª Etapa, coordenado pelo Deputado João Leite, discutiu os seguintes

programas estruturadores: Avaliação e Qualidade da Atuação dos Órgãos de Defesa

Social, apresentado por Sílvia Caroline Listgarten; Expansão, Modernização e

Humanização do Sistema Prisional, apresentado por Guilherme Augusto de Faria

Soares; Gestão Integrada de Ações e Informações de Defesa Social, apresentado por

Geórgia Ribeiro. Durante a apresentação dos programas estruturadores pelos

respectivos gerentes ou representantes, foram discutidos assuntos relacionados com

a redução do déficit de vagas no sistema penitenciário, a integração de informações

do sistema de defesa social e a melhora da eficiência e da efetividade das ações de

controle da criminalidade e sinistros. Algumas ações são desenvolvidas por meio de

parcerias com o Ministério da Justiça e com os Municípios. Em virtude da crise

econômica deste ano, que afetou a arrecadação estadual, houve cortes financeiros

em alguns projetos. No entanto, o governo buscou formas alternativas de

manutenção das metas mais importantes.

Ao final da reunião, que contou com 96 inscritos e 20 participantes, foram recebidas

10 propostas para a revisão do PPAG - 7 delas recebidas pelo grupo e outras 3

entregues em outros grupos de trabalho -, que incidiram sobre o aumento do número

de vagas no sistema prisional, o apoio socioassistencial a famílias de detentos e,

fundamentalmente, sobre a necessária integração entre as políticas de defesa social
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e aquelas direcionadas à proteção social da população em situação de risco e

vulnerabilidade.

Também buscando a melhora da qualidade do serviço do Bombeiro militar, foram

apresentadas propostas relativas à capacitação de Bombeiros militares e à

construção de unidades da corporação em regiões do Estado.

Em relação à segunda etapa, na audiência pública de Belo Horizonte, realizada em

5/11/2009, o Grupo 9, que reuniu a área de resultados Defesa Social das 14 às 18

horas, foi coordenado pela Consultora Érika Faria Reis. Houve 154 inscrições, e

compareceram 33 pessoas. Participaram também os Deputados André Quintão e

Maria Tereza Lara, que fizeram uso da palavra.

A pauta da reunião compôs-se de três pontos: apresentação dos programas

estruturadores, debate e apresentação de propostas.

Os programas Atendimento às Medidas Socioeducativas e Prevenção Social da

Criminalidade foram apresentados por representantes da Secretaria de Defesa

Social. O programa Escola Viva foi apresentado pela representante da Secretaria de

Educação. A seguir, houve resposta a pedidos de esclarecimento vindos da plenária.

No debate, surgiram menções a implementações morosas ou inexistentes de

algumas ações do programa Atendimento às Medidas Socioeducativas. Houve

também críticas às prioridades do governo estadual, que teriam gerado carências na

área social. Foi sugerido organizar-se uma comissão para acompanhar ações na área

de medidas socioeducativas.

No terceiro ponto foram apresentadas tês propostas visando a ampliar as iniciativas

de combate à violência contra mulheres, crianças e idosos em Pará de Minas, bem

como de recuperação e reeducação dos agressores; garantir a presença da

Defensoria Pública em todos as comarcas do Estado, fornecendo-se-lhe condições

operacionais para o exercício de suas funções; alterar a meta física para construção

de centro socioeducativo na Comarca de Betim, visando a atender menores em

conflito com a lei, com adequação da respectiva meta financeira.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Ten.-Cel. Jaime. Com a palavra, a Sra. Silvânia

Coelho Barrozo, relatora dos Grupos 7 e 10 - Vida Saudável.

A Sra. Silvânia Coelho Barrozo - Boa-tarde. Relatório dos trabalhos do Grupo 7 -
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Vida Saudável 1ª Etapa. Na audiência pública realizada no dia 5/11/2009 para colher

sugestões para o aprimoramento do PPAG em Belo Horizonte, no Grupo 7, da área

de resultados Vida Saudável 1º Etapa, houve 69 inscritos e compareceram

aproximadamente 27 pessoas.

O Projeto Estruturador Saúde em Casa foi apresentado por Fernando Schneider; o

Regionalização - Urgência e Emergência foi apresentado por Francisco Tavares; e o

Viva Vida foi apresentado por José Maria Borges.

Os participantes do grupo mostraram muito interesse em discutir as ações do

Estado referentes à segurança alimentar, à implantação do Sistema de Vigilância

Alimentar e Nutricional - Sisvan - e ao atendimento aos idosos das instituições de

longa permanência. Os gestores dos programas foram questionados sobre o

monitoramento dos programas Viva Vida e Saúde em Casa; sobre a redução das

metas da Ação 4081 - Sistema Estadual de Transporte em Saúde para 2010; sobre a

previsão de implantação de apenas uma rede de urgência e emergência na região

central; sobre a exclusão da Ação 4204 -Mobilização Social, do programa Viva Vida,

e da Ação 2028 - Apoio Técnico e Financeiro às Equipes do Saúde da Família Que

Atuam no Espaço Escolar, do programa Saúde em Casa.

O Grupo 7 apresentou, no total, oito propostas e recebeu outras três propostas,

apresentadas no decorrer das discussões dos outros grupos de trabalho, relativas à

área de resultados Vida Saudável - 1ª Etapa. Entre as propostas de emenda

apresentadas, destacaram-se as seguintes: implantação de mais um centro Viva Vida

na região central; ampliação do programa de educação permanente para médicos de

família a todos os profissionais que compõem as equipes do Programa Saúde da

Família - PSF -; retorno da Ação 4468 -Atenção à Saúde das Comunidades Indígenas

e Quilombolas, excluída nesta revisão; inclusão de técnicos de nutrição e dietética

nas equipes do Saúde da Família; construção da unidade de internação do hospital

universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF.

Relatório dos trabalhos do Grupo 10 - área de resultado Vida Saudável - 2ª Etapa.

O grupo de trabalho, coordenado pelo funcionário da GPI Luiz Valadares, discutiu os

seguintes programas estruturadores: Vida no Vale - Copanor - Programa nº 53, e

Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos - Programa nº 48.
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As exposições desses dois programas e de suas respectivas ações, que objetivam

a implantação, a ampliação e a melhora dos sistemas de abastecimento de água e

esgotamento sanitário, bem como a ampliação do acesso ao saneamento básico nos

Municípios pertencentes ao Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e ao Leste, conforme

previsto inicialmente para 2010, estimularam em alguns participantes o

questionamento das tarifas pagas pelos segmentos pobres e da atenção a

comunidades, como as de quilombolas e indígenas. Em resposta, mostrou-se que

uma comunidade quilombola e algumas comunidades indígenas foram atendidas de

forma indistinta pelo programa Vida no Vale, segundo o critério de seleção de

comunidades com um mínimo de 200 usuários. Um dos participantes chamou a

atenção sobre o porquê da redução significativa, na Ação 4668, da instalação de

módulos sanitários em residências de famílias de baixa renda, que na nova proposta

de revisão do PPAG para 2010 passou de uma previsão de 5 mil para 1.306 módulos

sanitários instalados somente. Confirmou-se que um dos motivos recai, realmente,

em uma restrição orçamentária no período.

Em relação ao Vida no Vale, informou-se sobre alguns resultados atingidos até o

momento atual: o Copanor está presente em 154 localidades, com 83 sistemas

instalados - 26 mil residências, 94 mil habitantes atendidos e 71 localidades em

obras. São 57 sistemas em operação e 26 em pré-operação, gerenciados por quatro

núcleos já instalados em Divinópolis, Almenara, Salinas e Teófilo Otôni.

Entre as três propostas apresentadas no grupo de trabalho, uma delas espelha a

preocupação com isenção de tarifas, ao solicitar uma ação nova relativa a tarifa

especial de abastecimento de água e coleta de esgotos para instituições de longa

permanência para idosos. Estas têm caráter filantrópico e necessitam, portanto,

desse tipo de ajuda. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Juliana Franca, relatora dos Grupos 8 e 11

- Investimento e Valor Agregado à Produção.

A Sra. Juliana Franca - Na audiência pública realizada para colher sugestões para o

aprimoramento do PPAG em Belo Horizonte, no dia 5/11/2009, o Grupo 8 e o Grupo

11, da área de resultados Investimento e Valor Agregado da Produção, foram

coordenados pelo Sr. Juscelino Luiz Ribeiro, da Gerência de Projetos Institucionais
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da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O Grupo 8, reunido no período da

manhã, contou com a participação de 12 pessoas; e o Grupo 11, no período da tarde,

com 9.

No período da manhã, foram apresentados três projetos estruturadores. O projeto

Promoção e Atração de Investimentos Estratégicos e Desenvolvimento das Cadeias

Produtivas das Empresas Âncoras foi apresentado pela Sra. Adriane Ricieri Brito,

gerente do projeto. O projeto Inserção Competitiva das Empresas Mineiras no

Mercado Internacional foi apresentado pelo Sr. Accácio Ferreira dos Santos Júnior,

Coordenador de Comércio Exterior da Secretaria de Desenvolvimento Econômico -

Sede. O projeto Descomplicar - Melhoria do Ambiente de Negócios foi apresentado

pelo Sr. João Luiz Soares, gerente adjunto do projeto. Na fase de debates, foi

destacada a parceria do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG - com

a Secretaria de Planejamento e Gestão - Seplag -, no Projeto Estruturador

Descomplicar - Melhoria do Ambiente de Negócios, visando à adoção de ações de

revisão das legislações internas relacionadas com o serviço de segurança contra

incêndio e pânico e a simplificação do processo de concessão do auto de vistoria

para novos empreendimentos abertos no Estado. Além disso, foi ressaltado que o

Corpo de Bombeiros está desenvolvendo novo sistema de acompanhamento de

projetos para facilitar a vida do empreendedor, que poderá dar entrada no seu

processo via internet, sem ter de deslocar-se até unidade do CBMMG. Foi

apresentada proposta relativa ao controle da emissão de poluentes por veículos no

Estado.

No turno da tarde, foram apresentados três projetos estruturadores. O projeto

Cresce Minas: Oferta e Distribuição de Energia Elétrica foi apresentado pelo Sr.

Fernando Henrique Schüffner Neto, Diretor de Distribuição e Comercialização da

Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig. O projeto Oferta de Gás Natural foi

apresentado pelo Sr. Antônio Octávio Campos Ferraz, gerente adjunto do projeto e

Gerente-Geral da Gasmig. O projeto Parcerias para a Provisão de Serviços de

Interesse Público foi apresentado pelo Sr. Luiz Antônio Athayde Vasconcelos,

Subsecretário de Assuntos Internacionais da Secretaria de Desenvolvimento

Econômico - Sede. Foi discutido, na oportunidade, o desenvolvimento de modelo
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institucional de parceria público-privada como instrumento para a construção do

metrô de Belo Horizonte, tendo em vista que a cidade será sede de jogos na Copa do

Mundo de 2014. Nenhuma proposta de emenda foi apresentada.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Juliana. Com a palavra, o Sr. Caio Duílio, relator

do Grupo 12.

O Sr. Caio Duílio - Boa tarde a todos. O Grupo 12 - Educação de Qualidade, reuniu-

se hoje, na parte da manhã, com previsão de 198 pessoas, porém estiveram

presentes 63. O grupo foi coordenado pelo Deputado Vanderlei Jangrossi. Foram

discutidos os seguintes projetos estruturadores: 1 - Desempenho e Qualificação de

Professores, sob a coordenação de Simone Pádua Tomaz, Consultora da Secretaria

de Educação; 2 - Escola em Tempo Integral, sob a coordenação de Gustavo

Nominato Marques, Gerente Executivo vinculado à Secretaria Educação; 3 - Novos

Padrões de Gestão e Atendimento da Educação Básica, sob a coordenação de João

Antônio Filocre Saraiva, Secretário Adjunto da Secretaria de Educação; 4 - Sistemas

de Avaliação da Qualidade do Ensino e das Escolas, sob a coordenação da Profa.

Maria Inez Barroso Simões, Diretora de Avaliação Educacional da Secretaria de

Educação. Foram apresentadas 40 propostas, assim distribuídas: Programa 14 -

Desempenho e Qualificação de Professores, 11 propostas; Programa 30 - Novos

Padrões de Gestão e Atendimento da Educação, 10 propostas; Programa 19 - Escola

em Tempo Integral, 8 propostas; Programa 232 - Escola Família Agrícola, 5

propostas; Programa 234 - Alimentação Escolar, 3 propostas; Programa 200 -

Produção, Sistematização e Disseminação de Dados Estatísticos, 1 proposta;

Programa 235 - Melhoria do Ensino Fundamental, 1 proposta; Programa 51 -

Sistemas de Avaliação da Qualidade e de Ensino das Escolas, 1 proposta.

De modo geral, as propostas referem-se à capacitação dos profissionais da

educação, inclusão de deficientes nas escolas, integração entre escola e comunidade

escolar, implantação do piso salarial, aumento da oferta de vagas na educação

integral e ampliação da oferta de merenda escolar. Durante a reunião, foi discutido

ainda o panorama atual da educação indígena em Minas Gerais, a situação do

Programa Escola Família Agrícola e a implantação do piso salarial do magistério em

Minas Gerais. Em resumo, é esse o relatório.
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O Sr. Presidente - Obrigado, Caio. Com a palavra, a Sra. Santuza Abras, relatora

do Grupo 13 - Inovação, Tecnologia e Qualidade.

A Sra. Santuza Abras - Boa tarde a todos e a todas. O Grupo 13 - Inovação,

Tecnologia e Qualidade - discutiu quatro programas estruturadores: Arranjos

Produtivos em Biotecnologia, Biocombustíveis, Eletroeletrônicos e Softwares; Rede

de Formação Profissional Orientada pelo Mercado; Rede de Inovação Tecnológica e

Certifica Minas. Um dos principais temas debatidos no Grupo 13 foi a exclusão de

ações no âmbito dos projetos Arranjos Produtivos em Biotecnologia, Biocombustíveis,

Eletroeletrônicos e Softwares, Rede de Formação Profissional Orientada pelo

Mercado e Rede de Inovação Tecnológica, tendo os dois primeiros ficado limitados a

uma única ação. Segundo os gestores desses programas, a aglutinação das ações

sob os títulos de uma ou poucas ações não reduziu sua amplitude, sendo apenas

uma medida administrativa para facilitar a gestão. A discussão sobre o tema levou à

constatação de que o modelo adotado implica redução da transparência do

planejamento e, por conseguinte, atuação do poder público, dado que limita o

acompanhamento pormenorizado das execuções. A eliminação de ações voltadas

para a qualificação de mão de obra e para a qualificação para a gestão foi um foco

particular desta discussão, uma vez que esses pontos são considerados

fundamentais para o cumprimento dos objetivos estratégicos dos projetos. Quanto a

esse tema, foram apresentadas duas propostas de reinclusão de ações. A situação

da educação superior em Minas Gerais foi também debatida, especialmente no que

se refere às dificuldades estruturais das universidades mineiras. Apesar de haver

concordância quanto aos avanços que vêm sendo implementados no ensino superior

da Uemg, como a titulação do corpo docente e a criação de cursos de mestrado, foi

apresentada uma proposta para a alocação de recursos para a construção de pelo

menos duas unidades prediais no câmpus unificado da Uemg. Os participantes deste

grupo apresentaram um total de cinco propostas à revisão do PPAG 2008-2011,

exercício 2010. Obrigada.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Santuza. Com a palavra, o Sr. Júlio Bedê, relator

do Grupo 14 - Qualidade Ambiental.

O Sr. Júlio Bedê - O grupo de trabalho da área de resultado Qualidade Ambiental
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contou com a presença do Secretário de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável, que apresentou um panorama das questões

ambientais e das áreas abrangidas pelos quatro programas estruturadores. O grupo

discutiu os seguintes programas estruturadores: Programa 010 - Conservação do

Cerrado e Recuperação da Mata Atlântica; Programa 011 - Consolidação da Gestão

de Recursos Hídricos em Bacias Hidrográficas; Programa 045 - Resíduos Sólidos; e

Programa 046 - Revitalização do Rio das Velhas, Meta 2010. Após as apresentações,

foi iniciado o debate. Foi formulada pergunta sobre a possibilidade de o Rio das

Velhas tornar-se navegável após uma possível baixa no volume de suas águas em

decorrência da transposição do Rio São Francisco. A gestora do projeto informou que

está aberto edital para contratação de empresa que irá realizar estudos de batimetria

do rio e que todas essas questões serão levadas em conta. E, por fim, ressaltou que

é possível que a navegação se dê apenas em alguns períodos do ano. Ainda com

relação ao Programa Meta 2010, foi questionada a possibilidade de expansão de seu

modelo para outras bacias. Foi explicado aos participantes que o Ministério do Meio

Ambiente estuda a possibilidade de implantação do modelo Meta 2010 em bacias

federais do Estado e que o Estado necessita formalizar parcerias com a sociedade

civil para implementar esse tipo de programa. Com relação ao Programa de

Consolidação da Gestão de Recursos Hídricos em Bacias Hidrográficas, foi

questionado em que estágio se encontra a implementação da cobrança pelo uso da

água. A gestora do programa informou que a cobrança se dará, inicialmente, nas

Bacias dos Rios das Velhas, Pará, Paraíba do Sul, Pomba e Muriaé, mas ainda não

foi efetivada em função da complexidade da medida. Outro ponto abordado pela

gestora: está em estudo a possibilidade de se destinar parte do valor arrecadado com

a cobrança pelo uso da água para o pagamento de serviços ambientais, em especial

para estimular a proteção dos recursos hídricos. No que se refere ao Programa

Resíduos Sólidos, foi questionado o baixo valor atribuído a algumas ações,

especialmente a de coleta seletiva e reciclagem, diante das reais necessidades dos

Municípios. Foi explicado que o Estado conta com poucos recursos, mas como a

competência para a execução desses serviços é municipal, as ações com baixos

valores refletem, na verdade, apenas o apoio técnico do Estado aos Municípios.
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Outro questionamento foi acerca do precário tratamento dado aos resíduos de saúde

no Estado. O gestor respondeu que há extrema dificuldade em se destinar

adequadamente esse tipo de resíduo, uma vez que não há uma correta segregação

desse material na fonte geradora. Por fim, no que diz respeito ao Programa

Conservação do Cerrado e Recuperação da Mata Atlântica, o gestor foi questionado

sobre a exclusão da Ação 4054 - Monitoramento Eletrônico do Transporte de Carvão

Vegetal. O gestor do programa esclareceu que, apesar de o monitoramento poder ser

implantado já em setembro de 2010, a Semad pretende implementá-lo apenas em

2011. Outro ponto discutido com o gestor desse programa foi a Ação Bolsa Verde. O

gestor explicou que o pagamento por serviços ambientais é tema que vem sendo

amplamente discutido. Esse pagamento seria uma premiação para aqueles

produtores rurais que adotarem boas práticas ambientais e para aqueles que se

propuserem a recuperar suas áreas de proteção ambiental. Ao todo, foram

apresentadas 5 propostas. Uma delas requer a volta da ação de monitoramento

eletrônico relativo ao carvão vegetal. Outra, diz respeito à ação que versa sobre

reciclagem de resíduos, que teve sua meta financeira significativamente reduzida em

relação ao previsto para 2010, propondo-se o retorno dos valores previstos

originariamente em 2009.

O Sr. Presidente - Obrigado, Sr. Júlio. Agradeço a todos os relatores dos grupos

que fizeram a síntese das 255 propostas, que, neste momento, serão entregues

formalmente à Assembleia Legislativa e também à Seplag, pelo relator do Grupo 2,

Cacique Mezaque.

- Procede-se à entrega das propostas.

Palavras do Deputado Adelmo Carneiro Leão

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

com alegria, que é um prazer participar com vocês dessa mesa plural com propostas

da mais alta relevância para o desenvolvimento de Minas Gerais, da nossa

sociedade. Quero cumprimentar, de modo muito especial, as participantes e os

participantes deste fórum, deste encontro de avaliação, de diagnóstico de novas

propostas e manifestar o mais sincero desejo de que ao final do próximo ano a gente

não venha aqui para fazer diagnóstico e concluir que principalmente as políticas
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sociais emancipatórias não tenham sido realizadas com a necessária e devida

responsabilidade para fazer este Estado mais justo e mais próspero. O que desejo e

entendo de prosperidade de um Estado está profundamente vinculado ao

desenvolvimento humano, à prosperidade das pessoas, principalmente sob a lógica

de que essa prosperidade e esse desenvolvimento aconteçam de modo

compartilhado, do modo que está acontecendo aqui, para diagnóstico de

planejamento, em que a sociedade se faz presente para apresentar propostas e para

demonstrar sua disposição de compartilhar de ações em favor do desenvolvimento.

Esperamos que Minas Gerais, o governo e os governos sucessivos deste Estado se

comprometam com o desenvolvimento, com o bem-estar da sociedade. Quero

manifestar também minha inquietude porque há muito tempo tenho acompanhado as

ações, os programas de desenvolvimento do Estado, as ações voltadas para o

desenvolvimento social e, de modo muito especial, as do setor da saúde. E o que

vemos - e percebi aqui também no diagnóstico - na análise que vocês fizeram é que,

infelizmente, falta maior comprometimento dos governos com a atenção às pessoas

que precisam de atendimento digno e que carecem de ações em favor de sua saúde

preservada, recuperada e promovida. Eu gostaria muito que não existissem aqui em

Minas argumentos, de quem quer que seja, de que é preciso, por exemplo, que haja

regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, para que ela seja cumprida. O

entendimento que tenho é que o esforço realizado neste país por muita gente,

durante muito tempo, e que resultou na aprovação dessa Emenda deveria ser

respeitosamente acolhido pelos nossos governantes. Sabemos, por exemplo, que os

Municípios brasileiros, talvez por estarem mais próximo das pessoas, das demandas

pessoais, da pressão da sociedade, do próprio Ministério Público, respondem em

95%, ou seja, quase todos os Municípios brasileiros cumprem com a ordem

constitucional vigente no que tange à saúde. Mas, infelizmente, temos ainda um

número significativo de governos estaduais, de Estados que deixam de cumprir com

essa ordem constitucional, significando para muitos espera em filas para se

submeterem a determinado tratamento, que nunca chega, remédio que sempre

atrasa, enfim, a saúde que se coloca em risco, e muitas vezes esse risco leva à

morte. Queremos mais. O que vocês fizeram aqui nesta semana, neste encontro, com
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os debates que vocês apresentaram, com as análises e os diagnósticos, demonstra

muito claramente que Minas quer mais do que tem recebido. Pode até ser que muitos

venham nos dizer que fizemos muito ou que muita coisa importante foi realizada,

como as conquistas e os avanços, mas os avanços estão muito aquém das nossas

possibilidades e dos nossos desejos. Deputado André Quintão, gostaria de

parabenizá-lo, de modo muito especial, como o Deputado Estadual de Minas Gerais

que mais tem se dedicado à causa do movimento popular, da participação popular.

Tenho a compreensão clara, a certeza de que, como o Deputado André Quintão e

muitos de nós entendemos, para irmos longe neste Estado, não podemos caminhar

sozinhos, isolados da sociedade. Se quisermos grandes conquistas, precisamos do

apoio da sociedade. Por isso parabenizo V. Exa., dizendo que queremos mais e que

Minas Gerais tem potencialidade para isso, ou seja, temos recursos na área da

educação, do turismo, da ciência e da tecnologia. As possibilidades materiais que

temos são enormes, mas a potencialidade humana também é muito grande. Se

soubermos integrar essas possibilidades com os talentos, as vocações e o desejo do

povo, ainda poderemos muito mais. Esse é meu desejo. Muito sucesso para vocês e

para todos nós. Se Deus quiser, ao final de 2010, estaremos aqui reunidos para dizer

que as políticas sociais, em razão fundamentalmente da pressão e da manifestação

do povo de Minas, estarão num patamar mais elevado de realizações. Muito

obrigado. Sucesso para nós todos.

Palavras do Sr. João Victor Rezende

Boa tarde a todos. Primeiro, agradeço em nome da Secretaria de Planejamento e

Gestão, em especial da Secretária Renata Vilhena e do Subsecretário Thiago

Toscano, que não puderam comparecer. Também agradeço aos técnicos da

Assembleia, aos consultores e aos Deputados, que, mais uma vez, conseguiram

realizar importante evento que contou com participações não só na Capital, nestes

três dias, mas também no interior. Lembro-me muito bem de que a primeira audiência

de que tive notícia, enquanto estudante, aconteceu em Araçuaí, em 2003, e estamos

em 2009, consecutivamente mantendo esse trabalho e tornando-o realidade ou

mesmo exemplo em dimensão nacional. Minas tem muito a ensinar aos outros

Estados para consolidar esse processo. Gostaria ainda de recordar os momentos em
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que estivemos em Iturama, Montes Claros, Juiz de Fora, Poços de Caldas e Itaobim,

em que a participação também foi muito qualitativa. Agradeço também aos gerentes

de projeto, que também se colocaram à disposição para as apresentações, para

anotar as críticas, tirar as dúvidas e aceitar as emendas. Um agradecimento mais

especial ainda é o que farei à participação honrosa de todos. Aliás, André Reis,

percebemos a qualidade das propostas e a participação da sociedade civil organizada

nas audiências tanto no interior quanto na Capital. Isso só tem a enriquecer o que

chamamos de processo democrático, por meio da proposição de emendas e de

debate mais qualificado, com suas dúvidas e críticas. Enfim, nesse processo, como

técnico da Secretaria de Planejamento, levo algumas lições aprendidas. A primeira

delas é em relação à regionalização, e ainda temos muito o que desenvolver nesse

processo de formulação do Plano Plurianual de Ação Governamental no quesito

regionalização. Houve muitas críticas em relação a isso, muitos programas estão

pouco regionalizados ou com uma regionalização pouco clara, o que acaba

denotando uma dificuldade de cumprir o princípio orçamentário da clareza. A segunda

lição refere-se a justificativas de exclusão. Lembro-me de que, no primeiro dia de

audiência, uma pessoa pediu para falar ao microfone e disse que não conseguia

achar a justificativa de exclusão de uma ação. Eu, como técnico, fiquei bem

incomodado, porque realmente não havia uma justificativa clara. Nessa dimensão,

podemos corrigir muito também. Se isso aconteceu com uma ação, precisamos ficar

atentos para que não seja generalizado. É claro que evoluímos bastante, mas

algumas justificativas não estão muito claras. Levaremos essa sugestão para não

incorrermos em novos erros no ano seguinte. A terceira lição aprendida diz respeito à

forma de apresentação: alguns “slides” nas audiências trouxeram uma linguagem

muito técnica. Ficou muito difícil para algumas pessoas perceberem exatamente o

que estava sendo discutido, ou porque a letra era pequena ou porque as

apresentações eram muito técnicas. As pessoas me procuravam às vezes, vendo que

eu era da Secretaria de Estado de Planejamento, e me diziam: “Isso está muito difícil

de interpretar”. Talvez seja essa uma possibilidade de melhorarmos a forma de

apresentação. O quarto ponto refere-se à capacitação. Acatamos um pouco da

sugestão já exposta aqui, na primeira audiência: acho que podemos fazer
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capacitações ao longo do ano, não só na Capital mas também no interior.

Recentemente tivemos - não é, Regina? - um dia inteiro para uma capacitação sobre

o PPAG e a Lei Orçamentária Anual, sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias e todos

esses instrumentos de planejamento. Entretanto, isso ainda é pouco, já que

poderíamos ter ações mais continuadas de capacitação, enfim, da sociedade civil

organizada e de todos aqueles que tenham interesse. Concluindo, acho que teremos,

André, na Secretaria, um final de ano muito trabalhoso para tentarmos colocar essas

emendas, discutir com a Assembleia a viabilidade de todas, se possível, e adequar a

questão orçamentária à questão do planejamento. Reitero aqui os agradecimentos e

deixo o nosso compromisso de tornarmos o momento de planejamento ao Orçamento

um processo cada vez mais qualificado, participativo e democrático. É isso. Obrigado.

Palavras do Sr. André Reis

Boa tarde. Há muito tempo participo com uma proximidade maior desse processo.

Estou vendo aqui diversos rostos já conhecidos, com os quais, todo ano, deparamos.

O Deputado os conhece, de longe, muito mais do que eu, porque trabalha muito mais

próximo, mais “tête-à-tête” com os senhores. Estou vendo que nesses encontros já

tem tomado pé e uma certa firmeza o compromisso de determinadas representações

da sociedade civil. Isso é muito importante para nós. Entender o quadro técnico na

estrutura de governo é um pouco mais complicado, porque estamos distantes. Para

apresentar, eu e o João Victor estamos na Secretaria de Estado de Planejamento

como representantes da Dra. Renata Vilhena. O João trabalha especificamente com

os projetos estruturadores do governo, que foram o principal foco da discussão desse

processo. Eu, do outro lado, trabalho mais na área fiscal do governo, cuidando do

Orçamento e da organização dos instrumentos do Plano Plurianual, na condução e na

gestão desse processos com o Poder Executivo. Trabalhamos em uma parceria muito

grande; diariamente estamos muito próximos. Achei de muita precisão boa parte das

questões que o João listou, como as nossas falhas no processo de condução e de

gestão, o que precisamos aperfeiçoar. Vimos correndo atrás de algumas questões há

algum tempo, como a regionalização. É incômodo para nós não conseguir

regionalizar na forma municipalizada, mas é desafio muito grande para Minas Gerais.

Na abertura do processo, disse que são 853 Municípios de apropriação bastante
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complicada das políticas públicas de forma rateada. Há coisas que não

necessariamente acontecem em determinadas áreas, mas só não temos informação

a respeito. Temos trabalhado no sentido de melhorar a qualidade da informação para

tornar isso mais transparente. Nesse processo, passaremos à discussão junto à

Assembleia Legislativa, e todas as propostas serão consolidadas e analisadas.

Tentamos trazer para as reuniões de debate alguns especialistas no assunto para

discutir a respeito do conteúdo das propostas, principalmente quem acompanha esse

projeto da Seplag. Falou-se sobre a abertura de ações, algo que não estava sendo

atendido, não estava sendo mostrado, por haver certa concentração de políticas em

uma só ação, o que não fica muito transparente. Esta é lição para voltarmos. Não que

não fosse intenção. Estava comentando com o Deputado que este é trabalho da

Seplag, insistimos muito nisso nos órgãos setoriais e temos trabalhado muito nesse

sentido. Há certa disputa nossa com eles a respeito de que isso dificulta um pouco a

gestão; há certa pulverização orçamentária dentro do órgão na medida em que se

criam diversas ações para dar um pouco mais de transparência. Por outro lado, na

gestão e na agilização de alguns processos, isso se torna um pouco mais difícil.

Então, do lado deles, defendem esta política e um pouco de centralização para

facilitar a implementação da política; do nosso lado, da Seplag e da sociedade,

queremos ver o que está sendo realizado, porque a Seplag não consegue. Às vezes,

vemos, pelo fato de não estar tão aberta, a não ser que conversemos com o próprio

gestor.

Quanto à evolução do processo, embora tenha se consolidado, acho

impressionante encontrar com essas mesmas pessoas aqui, e não só com as

mesmas pessoas, mas há estabilidade do grupo que participa, o que é muito

importante, pois mostra confiabilidade no processo, que é sério. Não há rotatividade

muito grande, ou seja, não há só novatos todos os anos. É bom que haja novatos,

mas é bom que o grupo que entrou acompanhe todos os anos, o que é importante

para o processo.

No dia da reunião de abertura, falaram sobre os impactos da avaliação e dos

indicadores. Talvez seja ponto em que avancemos mais na discussão. Hoje, pela

manhã, em reunião gerencial na Seplag, conversava com o João. Fazemos trabalho



____________________________________________________________________________
995

mensal de monitoramento dos nossos resultados internos. Cada Superintendente tem

contrato de metas a cumprir, e mensalmente a Secretária nos cobra o que está

pactuado em nosso contrato de gestão. A Seplag tem 116 indicadores que mensuram

nosso trabalho. Cada Superintendente é responsável por lote de resultados

apresentados. Sou responsável por oito indicadores. Monitoramos, e isto acontece

um pouco nesse processo. Essa era minha angústia. Sempre expus isso ao

Deputado. A audiência de monitoramento contribui para isso, porque, nesse processo

da Seplag, monitoramos e ficamos muito preocupados com as questões que estão

erradas e fora do prazo. Preocupamo-nos muito internamente com a gestão, com o

que falta. Isso é primordial, pois temos de centrar-nos no que não está andando bem.

Passamos o ano inteiro vendo o que está dando errado e o que cada um está

fazendo. No final do ano, apresentamos o que tem dado certo e o que temos feito.

Isso tudo está documentado, mas, como não temos muito tempo para conversar na

reunião e, como nesse próprio processo, o tempo é reduzido, ficamos focados na

parte meio vazia do copo. Não centramos as atenções na parte meio cheia do copo.

De fato, é questão que temos de resolver. Ficamos nesta angústia: nossas

realizações não aparecem tanto, então parece que não estamos realizando.

Nesse processo, sob a perspectiva do monitoramento, isso pode contribuir um

pouco para o aprendizado, na oportunidade de o gestor mostrar a parte do copo

cheia, o que de fato tem sido feito, porque, à medida que ficamos trabalhando muito,

conversando e debatendo somente a respeito do que não está sendo feito, dá-se

certa impressão de que não está sendo feita muita coisa. Não focamos a parte do

lado gestor. Quem parte para as apresentações às vezes vê o anseio de todos os

gestores extrapolando o seu tempo. Se ele tem 20 minutos, gasta 40 ou 50. É a

oportunidade que ele tem de mostrar à sociedade o que tem feito de trabalho. Onde

ele passa oito, dez horas do dia trabalhando, de fato diversas coisas estão

acontecendo.

Acho o processo fantástico, consolidado em certa medida, na proposição inicial de

promovermos um debate a respeito do Plano anualmente. Já avançamos em 2009,

com esse monitoramento em junho e, agora, em novembro. Mas acho que há como

trabalharmos, e talvez a capacitação ajude um pouco mais até na própria prestação
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de informações, em relatórios e monitoramento, podermos fornecer um pouco mais

de informações sobre o que temos feito e melhorar a própria capacidade da

sociedade de analisar as informações e acompanhar o que está sendo feito pelo

Poder Executivo, além de termos a possibilidade de falar um pouco sobre os

impactos dessa política.

Na reunião de abertura, foi apresentada pela Gláucia a questão dos indicadores,

porque acabamos discutindo muito, como chamamos no Plano, a parte de meta

física, quais são as entregas que o Estado está fazendo. Talvez no momento seguinte

possamos discutir um pouco quais são os impactos que essas entregas do Estado

estão proporcionando para a sociedade mineira.

Acho que os pontos que o João colocou são fundamentais, porque, na questão da

regionalização, da justificativa, da forma de apresentação, tudo isso facilita a

quantidade de informações que as pessoas têm a respeito do Plano e da execução

das políticas no Estado. Facilita a discussão e também uma avaliação intuitiva dos

valores e dos conceitos que têm a respeito das coisas ou da área que acompanham

junto à sociedade e uma avaliação delas próprias a respeito da política. Mas é

importante termos uma avaliação baseada em indicadores um pouco mais isenta por

parte do Estado e por outros organismos que calculam tais indicadores, para

verificarmos os impactos que essas políticas estão causando no Estado.

Era isso o que eu tinha a dizer. Passaremos agora por um processo longo de

negociação e discussão das propostas e de como as acomodamos dentro do Plano.

É um processo que tem sido rico, melhorado todo ano, e tem ficado mais interessante

para nós, do Poder Executivo, também vermos propostas cada vez mais qualificadas

sendo incorporadas ao Plano. Então, tem sido anualmente mais fácil trabalhar para a

própria Assembleia Legislativa, com o apoio da Consultoria, que é fundamental, e do

próprio Deputado André Quintão, que vem encabeçando esse processo ao longo dos

últimos anos.

Agradeço. Da parte da Seplag, só temos a agradecer, e deixo aberta a

possibilidade que o João já apresentou, que acho fundamental, das capacitações e

talvez de uma proposta um pouco mais continuada de formação para facilitar a

interlocução com o próprio governo, para todo o mundo começar a falar a mesma
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língua. Agradeço ao Deputado André Quintão e a todos os presentes, aos colegas da

Mesa, dos Poderes Executivo e Legislativo. Muito obrigado pela participação.

Encerrado esse trabalho de interlocução, até o final do ano haverá um trabalho

interno duro para chegarmos à proposta do Orçamento de 2010. Muito obrigado a

todos.

Palavras do Sr. Presidente

Mobilizar quase mil lideranças de todo o Estado e, num processo de quase um mês,

recolher 255 propostas ao Plano Plurianual, com impacto no Orçamento, foi um

trabalho que contou, nessa primeira etapa, com a colaboração de muitas pessoas.

Faço o meu primeiro agradecimento aos movimentos sociais, aos conselhos, aos

Conselheiros, aos fóruns, às frentes, às comunidades, às associações e aos

interfóruns, que, como disse o André Reis, estão acreditando nesse processo. Não

faria sentido algum, se não houvesse participação qualificada, como está havendo

nestes sete anos. Mais importantes do que o número, que já valeria por si, de quase

mil lideranças, são a qualidade da participação e a preparação. Isso é fundamental.

Queria agradecer a confiança e a presença de todos os que estão aqui hoje, aos que

participaram nas audiências interiorizadas, aos que estiveram presentes no debate

geral, aos que participaram dos trabalhos dos grupos e aos que nos acompanham

pela TV Assembleia; além disso, à equipe técnica da Assembleia Legislativa. A

dedicação dos servidores desta Casa é impressionante. As viagens que fizemos...

Este ano foi possível... Fiz questão de estar presente em todas as audiências. O

pessoal estava com muita garra, saía de uma audiência e ia para outra - aliás,

quando chegava, havia mais trabalho. E agora vemos um trabalho redobrado de

análise. Na verdade, é uma dedicação aliada à competência. Sem distinção de

órgãos internos da Assembleia, quero agradecer o trabalho e a dedicação em todos

estes anos e a aposta que os servidores fazem nesse processo. Queria estender

esses agradecimentos aos servidores e às servidoras de nosso gabinete, como a

Ana, que coordena a parte institucional, a Maíra e a Darklane, e a toda a nossa

equipe, assim como à dos Deputados que participaram das audiências, das viagens.

André e João Víctor, queria agradecer a parceria com o governo do Estado. A

Assembleia tem autonomia para realizar um processo de participação, que estaria
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muito empobrecido, se não houvesse a colaboração dos gestores, que, aliás,

estiveram novamente presentes aqui, em mais um ano. André, queria estender um

agradecimento a todos eles. Houve grupo concorrido com 90, 80, 70 pessoas ou a

abertura com 200, 250 pessoas; e grupo com 12. Houve audiência no interior com a

presença de quase 200 pessoas e também com 30, 40. Em todas elas, os gestores,

os titulares, os Secretários estiveram lá não apenas cumprindo uma tarefa burocrática

e formal, fazendo um para-casa, mas, como disse o André, também relatando o que

estão fazendo e, em momentos de tensão, sendo cobrados. Esse é o objeto da nossa

ação de fiscalização. Então, todos eles estiveram presentes.

É engraçado como Minas Gerais tem algumas particularidades. Todos sabemos

das diferenças que temos, aliás políticas. O Deputado Adelmo Carneiro Leão fez um

belíssimo pronunciamento, mostrando bem a nossa visão hoje sobre o Estado;

todavia, há uma confiança institucional, de responsabilidade institucional. O nosso

amigo Eduardo Costa, da Rádio Itatiaia, um grande incentivador também da

participação popular, até descreveu isso como a condução de um processo nas mãos

de um Deputado da Oposição absolutamente tranquila, sem palanque, com o governo

também participando. Isso mostra que, quando as instituições interagem, os

resultados são positivos.

Agradeço às Deputadas e aos Deputados que se integraram nos nossos trabalhos

e aos que foram ao interior, na pessoa do Deputado Adelmo Carneiro Leão, presente

nesta reunião. Apesar de o Deputado Zé Maia, Presidente da Comissão de

Fiscalização Financeira, não poder comparecer a esta reunião, gostaria de

reconhecer a imprescindível parceria dessa Comissão, por isso faço público um

agradecimento especial a todos os Deputados das Comissões de Fiscalização

Financeira e de Participação Popular.

Quanto ao processo, muitas questões relevantes foram apresentadas. Não tenho

dúvida, pois digo isso como uma pessoa que participou de todas as revisões até aqui.

Aliás, comentei com a Regina que esta foi a revisão de melhor qualidade no que se

refere à participação, com muitas propostas objetivas e integradoras. Em todas as

regiões questões foram levantadas; por exemplo, a preocupação com os jovens

usuários de drogas, que estão se evadindo da escola, que estão sendo capturados



____________________________________________________________________________
999

pelo tráfico e não têm a perspectiva do primeiro emprego. Isso requer - usando um

termo técnico como o André - uma política pública integrada, universalizada e variada

na qualidade do ensino, na universalização do Poupança Jovem, na ampliação do

atendimento ao usuário de drogas por meio dos Caps-AD, de álcool e drogas, e

também por meio da universalização dos Centros de Referência da Assistência Social

- Cras. Trata-se de um trabalho de mobilização dos Municípios para atendimento ao

adolescente infrator em meio aberto, através da prestação de serviços à comunidade,

de liberdade assistida. Percebe-se que tudo isso está muito presente, pois os debates

foram muito ricos e profundos em várias áreas. Como as propostas já foram

relatadas, não tomarei mais o tempo das senhoras e dos senhores.

Deputado Adelmo Carneiro Leão, ficou nítido que existem bons programas e bons

projetos estruturadores. Um grande questionamento é sobre a universalização e a

extensão desses programas. Na verdade, precisamos universalizar as políticas

públicas. O Poupança Jovem incorporou uma ação popular, de emenda popular, de

acompanhamento social de família. Trata-se de uma discussão nacional da área que

fazemos para integrar a assistência à educação, e virou uma ação permanente. Por

exemplo, no pedido de empréstimo do Governador aprovado por nós, vai recurso

para essa ação de quase R$4.000.000,00 para 2010. Portanto, ela está sendo bem

construída tecnicamente, mas apenas em oito Municípios, por isso acredito que o

nosso desafio seja buscar essa ampliação. Fiz uma conta de cabeça do Poupança

Jovem e, na ocasião, o companheiro do conselho de Ipatinga estava presente. O

gasto do crescimento vegetativo nas unidades prisionais daria para universalizar o

Poupança Jovem para 130 mil concluintes do ensino médio. Realmente, essa linha de

universalização das políticas públicas ficou muito presente. As pessoas gostam do

Fica Vivo, mas querem esse programa no Jequitinhonha e em outras regiões; gostam

também dos Cras, no entanto há 332 Municípios que não os têm. Então, ficou muito

clara a necessidade de universalizar e de regionalizar as boas iniciativas. O André

também mencionou que há uma presença constante e uma diversificação qualitativa

associada às presenças constantes. Houve um debate a que o Cacique Mezaque e o

Lutimar, do Conselho dos Povos Indígenas, compareceram. O PPAG serve também

para aproximar o usuário cidadão do gestor. Por exemplo, o Cacique questionou o
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Presidente da Cohab sobre o porquê de não ter saído o programa habitacional que já

havia sido discutido. Falaram que foi problema da Prefeitura, falta de projeto, disso ou

daquilo, mas o importante é que eles estavam lá discutindo. Os povos indígenas se

dispõem a ficar uma semana aqui em Belo Horizonte participando de oficinas e

entendendo um pouco mais de PPAG para ver o que o Estado pode aportar.

Sabemos que a questão indígena não diz respeito somente ao Estado. A Funai

também está muito devagar em relação a isso. O que a Funai, o governo do Estado e

Municípios podem fazer? Isso é exemplo de cidadania. A Sandra, representante das

comunidades quilombolas, está presente. Às vezes, os projetos são bem construídos,

mas não chegam na ponta, exatamente onde as pessoas mais precisam, por falta

dessa proximidade. Muitas vezes, quem mais precisa está num Município mais

distante, que não sabe sequer fazer um bom projeto. Assim aquela comunidade peca,

pois o recurso está lá, há um projeto construído, mas não há essa proximidade.

Então, André, faço um apelo em relação a esse processo de negociação para que

possamos, além de estimular essas pessoas que vieram de tão longe, essas

comunidades que se organizaram, aproximar essas ações das comunidades que não

são atendidas, não atingidas, como o Poupança Jovem, que foi uma cobrança da

área da educação. Nos Municípios em que há esse programa, ele atende quem está

no ensino médio, mas há alguns que fazem matrícula e não frequentam às aulas. Há

cerca de 12, 13% de evadidos. Então tem de chegar às famílias dos potenciais alunos

do ensino médio que fazem a matrícula e nem sequer frequentam as aulas. Era essa

preocupação que eu queria destacar também. Que bom que podemos sair agora da

Assembleia e ir à Feira da Economia Popular Solidária com recursos desse processo

de participação. Ontem visitei as barracas, e algumas pessoas me disseram que o

que trouxeram já haviam vendido e estavam com encomendas para quando voltar.

Isso é renda, é cidadania. Então quando recebemos aqui uma abaixo-assinado para

que essa ação retorne, isso é sinônimo de cidadania. Então uma ação como essa tem

de retornar ao orçamento do Estado, pois está dando certo. Assim passaremos para

uma etapa tão importante quanto a mobilização, a análise das propostas.

Primeiramente faremos uma triagem do que é compatível com o Orçamento e o

PPAG. Pelo que vi, essa triagem será simples, pois quase a totalidade das propostas,
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que melhoraram a qualidade, dizem respeito ao PPAG e ao Orçamento.

Eventualmente, a que não tiver pertinência será objeto de requerimento de

encaminhamento a outro órgão. Mas aquelas que tiverem, serão selecionadas. A

Comissão de Participação Popular, a Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária e a Seplag irão se reunir com o governo para uma rodada de

entendimento, juntamente com o assessoramento técnico da Assembleia. Cada uma

dessas propostas será objeto de um parecer. Como Presidente da Comissão de

Participação Popular, designarei um relator, Deputado, para cada uma. Faremos um

verdadeiro mutirão nos próximos dias, votaremos na Comissão de Participação

Popular, negociaremos com o governo e com a Comissão de Fiscalização Financeira

e Orçamentária. A partir daí, se aprovadas na Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária, elas serão incorporadas ao Orçamento do Estado de Minas Gerais.

Teremos até o dia 27 de novembro para analisar tecnicamente, negociar com o

governo e com a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, emitir parecer

e votar na Comissão de Participação Popular, com o apoio inestimável e técnico dos

assessores e consultores da Assembleia Legislativa. Esse processo é público e será

disponibilizado na internet e publicado no diário oficial. Esse processo é de

acompanhamento público. Faremos o maior e o melhor esforço possíveis para

acolher respeitosamente o maior número de propostas. Quero agradecer a todos que

nos ajudaram. Deixo uma sugestão, André, para quando findar o processo, não

termos uma avaliação do PPAG somente da Seplag ou da Assembleia. Penso que

merecemos uma avaliação conjunta. Já há muitas sugestões de aperfeiçoamento.

Pedirei ao Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia, oficinas

setoriais. Realizamos oficinas com públicos específicos. Mas, além da oficina geral,

muito bem realizada, seria importante que a Assembleia realizasse as oficinas

setoriais. Creio que seja uma boa idéia das capacitações serem mais permanentes.

Penso, Adelmo, aliás expus isso na abertura, na quarta-feira, que seria importante

criarmos uma metodologia nas comissões para que cada comissão permanente da

Assembleia desenvolvesse um monitoramento próprio das áreas de resultado, pois o

nosso grande problema é executar as emendas populares quando não há

compreensão do órgão. Há área que cumpre isso automaticamente. Por exemplo, a
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Sedese está executando as emendas na área da assistência e da criança. No caso

da Escola Família Agrícola, existe ação de reforma que precisa ser explicada ao

Secretário, a forma de fazer, com a Emater. Se cada área da Assembleia também o

acompanhasse, facilitaria muito. Portanto a Assembleia tem um para casa para fazer,

assim como a Seplag e os movimentos regionais. Depois da conclusão do processo,

deveríamos fazer essa avaliação, aproveitando os resultados no ano que vem e nos

anos subsequentes. Confesso que tenho sentimento de missão cumprida. Lutamos

muito para institucionalizar esse processo, que não pode ser personalizado pelo

consultor “a”, pelo Deputado “a” ou pelo Diretor “b” da Seplag. Conseguimos essa

institucionalização a cada ano que passa. Não tenho dúvida alguma em dizer que

estamos amadurecidos para ousar mais. Como disse o Adelmo, Minas pode mais. No

próximo PPAG, não discutiremos o projeto na Assembleia. Antes faremos reuniões

nas diversas regiões do Estado, consultando os conselhos, os segmentos

organizados, num trabalho que independerá do partido “a” ou “b”, do Governador “a”

ou “b”. Durante a campanha do ano que vem, temos de exigir compromisso de todos

os candidatos para que o planejamento do Estado seja previamente discutido. Hoje a

Assembleia tem expertise, a Seplag também tem corpo técnico estável, que trabalha

com os movimentos sociais e os conselhos. Podemos fazer audiências

descentralizadas, mobilizar os conselhos setoriais, os fóruns e as frentes em Minas,

para a preparação do novo PPAG, partindo dessa ideia e do que está sendo realizado

de bom em nosso Estado e em nosso país. Esta reunião terá transcrição completa, a

ser publicada no “Minas Gerais”, na edição de 14/11/2009. A reprise da audiência

pública será exibida pela TV Assembleia nos dias 21 de novembro, sábado, às 9

horas; 22 de novembro, domingo, às 9 horas; 4 e 6 de dezembro. Parabéns a vocês,

que são os maiores responsáveis pelo êxito desse processo.

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 especial de segunda-feira, dia 9, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 84ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/11/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Fase: Questão de ordem - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de

Redação Final dos Projetos de Lei nºs 568/2007, 2.684/2008 e 3.035/2009;

aprovação; declarações de voto; questão de ordem; declaração de voto - Questão de

ordem - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr.

Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro

Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Genaro - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes -

Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Deiró Marra - Délio Malheiros

- Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo -

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

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

Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette

de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara -

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 Doutor Viana) - Às 20h12min, 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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Ata

- A Deputada Rosângela Reis, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres e

requerimentos.

Questão de Ordem

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, gostaria de manifestar-me somente

para que os companheiros e as companheiras das galerias possam entender o que

foi acordado para a votação da noite. Em reunião com V. Exa. e com os membros do

Bloco, representados pelo Presidente, pelo Líder e pelo Vice-Líder, acertamos que

votaremos três projetos de redação final de Deputados, e os outros continuarão como

estão, na linha em que estamos trabalhando, de obstrução, em favor dos nossos

companheiros que estão nas galerias pleiteando aquilo que é, no nosso

entendimento, direito deles. O pleito deles é justo. Lamentamos que alguns tenham

iniciado o período de greve de fome. Acredito que a Justiça não tem como impedi-los

de fazê-la. Esperamos que essa greve não se estenda por muito tempo e que haja

uma resposta rápida do governo. Eles já manifestaram também, Sr. Presidente, a

intenção de passar a noite nos arredores da Casa, nas dependências externas, na

parte abrigada da Assembleia. Queremos que lhes seja garantido também o direito de

estarem do lado de fora, conforme proposta de greve, ordeiramente, como se têm

mantido, mas que estejam abrigados das intempéries. Que não os sujeitemos às

intempéries e à chuva e que possam ordeiramente estarem do lado de fora,

abrigados nas marquises das dependências desta Casa. A meu ver, em se tratando

da Casa do povo, deveríamos até abrigá-los aqui dentro, mas eles querem fazer isso

lá fora. Penso que lhes deve ser dado o direito de agir dessa forma.

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 568/2007, 2.684/2008 e
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3.035/2009 (À sanção.).

Declarações de Voto

O Deputado Weliton Prado - Serei breve. Votamos favoravelmente a esse projeto

que garante a isenção de ICMS na compra de equipamentos para o setor de

radiodifusão, mas gostaria de estar votando também a isenção de ICMS para os

pequenos produtores rurais - o Deputado Padre João conhece muito bem a

dificuldade em que eles se encontram - e o projeto que diminui o ICMS do álcool

combustível - o Projeto nº 1 desta legislatura, que até hoje não foi discutido aqui no

Plenário. No nosso Estado, essa alíquota é de 25%; em São Paulo é de 12%; e em

Goiás, 15%. Gostaria ainda de estar discutindo o IPVA cobrado em Minas, um dos

mais caros do Brasil, o ICMS da conta de luz, que é de 42%, também o mais caro do

País. Sabemos muito bem a dificuldade em que se encontra o conjunto dos

servidores. Tudo bem, é necessário isentar o setor de radiodifusão do ICMS. Com

uma grande fúria, o Estado está aumentando a arrecadação a cada dia que passa. A

situação de penúria dos Agentes Penitenciários está aí. Solicitamos, mais uma vez, a

solidariedade do Governador. Esses profissionais estão dispostos a fazer greve de

fome. A questão é muito séria e terá repercussão em âmbito nacional. Se houver

vítimas nesse processo, a responsabilidade será do governo estadual. Eles foram

demitidos de forma arbitrária, maldosa e injusta e agora estão cobrando justiça,

ficarão até acampados na porta da Assembleia Legislativa. Fazemos apelo ao

governo, ao Secretário Maurício Campos para que coloque a mão na consciência e

resolva esse problema de uma vez. Chega de enrolação! Os Agentes Penitenciários

realmente não aguentam mais. Eles se prepararam, qualificaram-se para exercer a

função e, do dia para a noite, infelizmente viram seus cargos indo embora de forma

totalmente ilegal. Existem as leis que aprovamos, a Constituição do Estado e a

Constituição Federal, que precisam ser respeitadas. Infelizmente, não é isso o que

está acontecendo no Estado de Minas Gerais. Os Agentes foram demitidos

sumariamente. Está havendo muita perseguição; a questão psicológica dos Agentes

é muito séria. Eles reivindicavam a volta do vale-alimentação, da carteira funcional,

que foi uma promessa do governo, e o curso de tiro, para não fazerem escolta que

não seja armada. Enfim, reivindicavam justiça. É um direito que eles têm. A greve foi
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considerada inconstitucional pelo Poder Judiciário e, imediatamente, eles voltaram ao

trabalho, mas foram impedidos de exercer suas funções pela Secretaria. O assunto é

realmente muito sério. Pedimos bom senso por parte das lideranças do governo para

podermos resolver essa situação o mais rápido possível. Os Agentes irão acampar

aqui. Pedimos aos seguranças da Assembleia, que são verdadeiros “gentlemen”, que

facilitem essa ação. Esta é a Casa do povo, é um espaço democrático. Se for preciso,

estarei com eles que estarão aqui de forma totalmente ordeira e pacífica,

manifestando os seus direitos e mostrando a toda a sociedade as injustiças ocorridas.

Pasmem os senhores: na lista de demissão, havia até quem já morreu, quem estava

de férias e pessoas que nem sequer ainda estão trabalhando. Era a maior bagunça.

O que fizeram foi radical: penalizaram o conjunto da categoria de forma totalmente

injusta e maldosa. Fica aqui, mais uma vez, nossa denúncia. Pela milésima vez,

solicitamos ao Governador Aécio Neves que tome providências. Com certeza, o

desgaste político será muito grande, e esse movimento terá repercussão nacional.

Queremos resolver o problema, e os Agentes desejam voltar ao trabalho. É isto que

reivindicam: o direito que têm de trabalhar. É posicionamento do Bloco PT-PCdoB e

do PMDB a obstrução nesta Casa. Votaremos apenas os projetos dos Deputados.

Não votaremos os projetos do governo, incluindo-se o Orçamento do Estado. A

obstrução é total e legal. Parabéns, Agentes Penitenciários, pela firmeza, pela

combatividade, pela raça, pela garra e pela energia com que defendem seus direitos

aqui.

O Deputado Padre João - Votamos a redação final de três importantes projetos. Um

era do Deputado Agostinho Patrús, atualmente Secretário. O Deputado Antônio Júlio

apresentou emenda ao projeto, para que fosse incluída a agricultura. Dois projetos

são voltados à saúde: o do Deputado Alencar da Silveira Jr. e o do Deputado Gilberto

Abramo, com a restrição do fumo em lugares fechados, que servirá para melhor

qualidade de vida do nosso povo. O outro, do Deputado Fábio Avelar, é em apoio à

fitoterapia. Fomos favoráveis a esses projetos e garantimos que farão bem ao povo

mineiro. Os Deputados têm a sensibilidade de votar pela qualidade de vida e pela

saúde, mas não estamos sentindo nem vendo isso por parte do governo. Essa

situação dos Agentes Penitenciários é crítica. A teimosia do Secretário Maurício
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Campos se agravará, pois isso foi injustiça. Os colegas Deputados da base têm de

entender isso. A demissão de um falecido mostra o nível de desorganização. Alguns

Agentes quiseram retornar aos postos de trabalho e foram impedidos. Há injustiça.

Não é intriga da oposição; trata-se de injustiça. Deputados, esta missão é nossa. Não

podemos nos render a esta intransigência do Secretário de Defesa Social, que, na

verdade, é a do governo Aécio Neves. Manifestamos nossa solidariedade e nossa

solicitação, para que possam, no mínimo, usar a marquise, para terem abrigo contra a

chuva, a fim de manterem o manifesto e a vigília nesta Casa durante o dia e a noite.

Contem com nosso apoio.

Sr. Presidente, nesta tarde, foi realizada audiência pública sobre a situação dos 300

trabalhadores diretos da ADM, mais outros da rede hoteleira, dos restaurantes, e

vigias, totalizando cerca de 500 trabalhadores que estão há quatro meses sem

receber. Foram contratados pela Gasmig, empresa ligada à Cemig, que é do governo

do Estado. Então, o governo tem responsabilidade, sim, em relação a essa situação

dos trabalhadores de Ouro Branco. Vejam bem a irresponsabilidade da Gasmig. Além

da ADM, que solda os tubos, os gasodutos, e os enterra, mais duas empresas

acompanham o serviço solda por solda, que é muito delicado, sério e exige muita

responsabilidade. A Prosul e a CQ, contratadas pela Gasmig, fazem esse

acompanhamento, solda por solda. Eles permitiram que a ADM enterrasse 5km de

tubulação, porque fizeram a revisão; ainda há mais 2km prontos para enterrar, e a

Gasmig não pagou, o que levou a este desdobramento: um tombo dado nos hotéis,

nos restaurantes. Os serviços de luz e água foram cortados, e lá estão os

trabalhadores em estado de humilhação. São trabalhadores do Pará, da Bahia, do

Ceará, de todo canto deste país que lá estão em estado de mendicância. Então

apelamos aqui à Gasmig, à Cemig e ao governo do Estado que resolvam de imediato

também essa situação dos trabalhadores de Ouro Branco. É uma questão de honra, e

asseguramos aqui: não vamos abrir mão, não iremos votar enquanto não for resolvida

a situação dos Agentes Penitenciários e também a situação crítica e vergonhosa dos

trabalhadores em Ouro Branco. A ADM é responsável, mas solidariamente é também

a Gasmig, e, assim, o governo do Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Questão de Ordem
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O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, serei breve. Aproveito para

agradecer ao Deputado Carlin Moura, que me cedeu o espaço e vai, em seguida,

tenho certeza, fazer uma bela declaração de voto. Quero apenas pedir à Mesa maior

celeridade na tramitação de um requerimento que apresentei na semana retrasada.

Trata-se de um pedido de informações à Secretaria de Desenvolvimento Social do

Estado - Sedese - sobre quais critérios foram utilizados para a escolha das cidades

abrangidas pelo programa Travessia. Se possível, Sr. Presidente, que o Secretário

responda não a este Parlamentar, mas a esta Casa, dizendo quais os critérios

utilizados para escolher cidades de uma mesma microrregião. Para sermos ainda

mais específicos, quais os critérios utilizados para a escolha de uma cidade em

detrimento de outra, sendo as duas limítrofes, detentoras da mesma realidade, dos

mesmos problemas, tendo os mesmos índices de desenvolvimento humano. Gostaria

imensamente de pedir à Mesa da Assembleia, a V. Exa., 1º Vice-Presidente, maior

celeridade na tramitação desse requerimento, para que o Secretário possa responder

a esta Casa. Volto a afirmar, ele deve satisfação aos 77 parlamentares desta Casa a

respeito dos critérios utilizados para a escolha das cidades do programa Travessia.

Somente isso, Sr. Presidente, muito obrigado. Agradeço também ao Deputado Carlin

Moura.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Gustavo Valadares que seu

requerimento se encontra de posse da Mesa, aguardando parecer. Com certeza,

pedirei agilidade, atendendo à sua solicitação.

O Deputado Gustavo Valadares - V. Exa. retirou as palavras da minha boca, Sr.

Presidente. Muito obrigado.

Declaração de Voto

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, na oportunidade quero também

referendar o pedido do Deputado Gustavo Valadares, considerando-se a pertinência

do requerimento por ele formulado. O Vale do Rio Doce, especialmente a região do

Médio Rio Doce, as regiões de Peçanha, Santa Maria, São João Evangelista e São

José do Jacuri, sem dúvida alguma também querem obter esse esclarecimento.

Parabenizo o Deputado Gustavo Valadares. Estamos ansiosos pela resposta do Sr.

Secretário de Desenvolvimento Social de Minas Gerais. Quero ainda, nesta
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declaração de voto, dirigida de forma muito especial ao povo de Minas Gerais,

esclarecer que o Bloco PT-PCdoB-PMDB, de forma responsável e coerente, esteve

aqui hoje à noite e aprovou três projetos em redação final, projetos esses que já eram

fruto de discussão e de aprovação em 1º e 2º turnos e agora vão para sanção do

Governador do Estado, mostrando que a Bancada PT-PMDB-PCdoB, acima de tudo,

tem compromisso com o povo de Minas Gerais. Sr. Presidente, é importante

esclarecer nesta oportunidade, mesmo que seja repetitivo, pois tenho recebido “e-

mails” de pessoas que acham que os Agentes Penitenciários que estão aqui, nas

galerias, estão em greve, ou seja, estão trabalhando e fazem greve. Foi muito

interessante o “e-mail”, pois tive de explicar que, na verdade, esses Agentes, homens

e mulheres - há várias mulheres Agentes com seus filhos aqui -, hoje não estão em

greve, porque já não podem estar em greve, pois foram demitidos ou tiveram seus

contratos suspensos. Hoje estão em greve de fome, porque alguns chegaram a

trabalhar 15 dias durante o mês e nem sequer receberam os dias trabalhados. Esses

Agentes estão hoje demitidos, porque fizeram apenas um dia de mobilização. Nesse

único dia, o Tribunal de Justiça julgou ilegal a greve, e imediatamente retomaram

seus postos. Mas o governo do Estado, por meio da Portaria nº 7.273, de forma

coletiva, fez demissão em massa dos trabalhadores Agentes Penitenciários. Aliás, o

Vice-Governador do Estado chegou a confessar publicamente que faria os Agentes

voltarem, se reconhecessem que não fizeram greve. Ou seja, está reconhecendo que

os demitiu, em Minas Gerais, porque fizeram greve, movimento legítimo, em pleno

século XXI, em defesa das condições e da melhoria do trabalho. Sr. Presidente, é

importante esclarecer também ao povo de Minas Gerais que, durante todo este ano

de 2009, o governo do Estado mandou projeto para a Casa e pediu regime de

urgência, para que fossem oficializadas as contratações dos Agentes Penitenciários,

porque faltam Agentes para tomar conta de preso. Neste momento, temos

aproximadamente 600 Agentes demitidos ou com contrato suspenso. No caso, é

importante o povo de Minas Gerais saber que os 600 Agentes deveriam estar

trabalhando, tomando conta dos presos na Nelson Hungria, em Neves, em Ipaba, em

Francisco Sá, em Juatuba, nesse interior de Minas afora; deveriam estar lá, tomando

conta de preso. Sr. Presidente, a qualquer momento, aí sim, a sociedade de Minas
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Gerais corre risco; se não há Agentes tomando conta, esses presos podem até

promover rebelião. Pedimos encarecidamente ao Governador do Estado e ao Vice-

Governador Antonio Augusto Anastasia que suspenda imediatamente os efeitos da

Portaria nº 7.273; se houver algum trabalhador que, durante o período de

mobilização, tenha exorbitado de sua conduta, que o governo do Estado o aponte

especificamente, individualmente, dizendo qual foi a atitude, e que se abra inquérito

administrativo individualizado e personalizado. Nesse sentido, fazemos apelo ao

Governador de Minas; resta-nos solidariedade aos Agentes, homens e mulheres, que

estão em greve de fome e dormirão aqui, na Assembleia Legislativa. Pedimos ao

povo de Minas Gerais que o faça também e entre na página do governo do Estado -

www.governo.mg.gov.br - e proteste, deixe seu pedido para que os Agentes

Penitenciários retornem ao seu emprego, para vigiarem os presos. É isso o que

Minas Gerais espera; é do que precisa. Estão de parabéns os Agentes Penitenciários

aqui presentes nesta noite.

Questão de Ordem

O Deputado Weliton Prado - Agradeço ao nobre Deputado Doutor Viana. Quero ler

uma carta que nos foi passada pelo Henrique, Vice-Presidente do Sindasp, cujo teor

é o seguinte. (- Lê:)

“Srs. Deputados, nossa classe está sangrando. Lutamos pelo que é certo,

respeitamos a lei em nossos manifestos, respeitamos também a lei de Deus. Porém,

nossa classe foi punida. Agentes choram as mágoas de um final de ano amargando o

desemprego, sem dinheiro para aluguel ou pão francês. Agentes fazem greve de

fome, e outros assistem confusos e desesperados. Ouvi três Agentes dizendo que

tentarão suicídio por causa da pressão que estão sofrendo. Agradeço ao Bloco da

Oposição a sensibilização em relação ao sofrimento desses pais e mães de família

Agentes Penitenciários. Agradecemos o carinho e cuidado paternos que esses

Deputados estão tendo com o nosso povo. Pedimos aos Deputados da base aliada

que busquem junto à Oposição uma solução. Nossa classe sabe da importância de

todos os Deputados da Casa, e pedimos a Deus que ilumine os Deputados do

governo para que tentem resolver essa situação. Agradecemos também à Aspra da

PM por ter-nos dado o dinheiro para o soro. Agradecemos também aos Deputados
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por terem doado dinheiro para o lanche. Deus abençoe esta Casa. Henrique

Corleone. Vice-Presidente do Sindasp.”

Parabenizo os Agentes mais uma vez e clamo ao governo, pois,

independentemente de Oposição ou Situação, a questão é muito séria. São mães e

pais de família, há crianças em casa, o salário já é muito pequeno. Custa a eles suprir

as necessidades, pagar o aluguel, a energia é cara, a água também; custa-lhes

garantir a alimentação. O dinheiro dos Agentes foi descontado de forma muito injusta.

Se houver uma questão pontual, que se verifique e se abra um processo, pois o

Agente tem direito a defesa. Mas fazer isso com praticamente toda a classe não é

justo. Portanto, peço mais uma vez ao governo que se sensibilize e resolva esse

problema o mais rápido possível. Agora mesmo, estavam me dizendo que os presos

têm direito de fazer uma ligação, mas falta Agente para fazer essas ligações. Os

presos têm outras necessidades e, para supri-las, precisam dos Agentes. Portanto,

está havendo uma revolta por parte dos detentos, e o final do ano é o período em que

grande parte das rebeliões acontecem. Pode ser uma tragédia anunciada, e o

governo será responsabilizado. Já estamos avisando; está registrado nas notas

taquigráficas que a revolta dos presos é muito grande; a revolta dos familiares dos

presos que não estão podendo ter contato é muito grande. A questão é muito séria, é

um estopim que pode explodir a qualquer momento. Os Agentes estão se

manifestando de forma ordeira e pacífica, chegando a fazer greve de fome. A questão

é gravíssima, e pedimos ao governo que se sensibilize para resolvermos essa

situação na próxima semana, o mais rápido possível, pois eles querem trabalhar.

Encerro parabenizando todos os Deputados que contribuíram - tanto os da Situação

quanto os da Oposição -, o Presidente Doutor Viana, todos os Agentes e a imprensa,

que descobriu a greve de fome feita por alguns Agentes. Vocês devem levantar a

cabeça, não desanimar e ter fé em Deus, pois temos certeza de que esse problema

será resolvido o mais rápido possível. Senão, será um péssimo exemplo para todas

as categorias, pois todos ficarão com medo, ninguém mais poderá manifestar-se nem

abrir a boca. Será pior do que nos tempos do regime militar. Outras categorias já

manifestaram que irão paralisar e entrar em greve. Os servidores do Judiciário já

sinalizaram greve a partir da semana que vem; os servidores da Polícia Civil já
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fizeram uma paralisação de 48 horas e sinalizaram com greve também; os servidores

da educação estão revoltadíssimos, e os policiais também, pois, como vocês, não

têm direito ao auxílio periculosidade. Enfim, a situação é muito difícil. O governo tem

muito dinheiro em caixa, R$41.000.000.000,00, R$3.000.000.000,00 para construir o

centro administrativo, mas não tem sensibilidade com o ser humano, com as pessoas.

Preocupa-se apenas com o concreto, com a obra, aquilo que dá voto. Como

sabemos, devemos investir no ser humano, e não podemos ter frieza para governar.

É preciso governar para todos. Deve haver obras, mas é preciso investir no ser

humano e nas questões sociais também. Agradeço e parabenizo todos vocês.

Obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência também agradece a sensibilidade e a participação

do Bloco PT-PMDB-PCdoB nos entendimentos para votarmos hoje esses três

projetos em redação final.

A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos

trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, a discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.960/2009 e, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.368/2009, uma vez que permaneceram em ordem do dia por seis reuniões. A

Presidência informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao

Projeto de Lei nº 2.960/2009 uma emenda do Deputado Padre João, que recebeu o

nº 3, e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha a emenda

com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, para parecer.

- O teor da emenda apresentada é o seguinte:

EMENDA Nº 3 AO PROJETO DE LEI Nº 2.960/2009

Acrescente-se ao art. 1º o seguinte parágrafo:

“Art. 1º - (...)

§ ... - A Associação dos Empregados da Fundação João Pinheiro - AEFJP - deverá

apresentar as notas fiscais comprobatórias dos gastos com a edificação de sua sede

à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, a fim de instruir a

elaboração do laudo pericial a que se refere este artigo.”.
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Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2009.

Padre João

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 12, às 14 horas, com a ordem do dia já

anunciada, e para a especial também de amanhã, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/9/2009

Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza Cruz,

Célio Moreira, Tiago Ulisses e Ronaldo Magalhães, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Célio Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a realização de audiência pública para discutir a

situação dos moradores da Vila Paciência, localizada no Município de Itabira, devido

à proximidade desse bairro com a Mina do Chacrinha, explorada pela empresa Vale.

A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Maria das Graças

Carvalho Lima, Secretária de Ação Social do Município de Itabira, representando o

Prefeito Municipal, Sr. João Izael Querino Coelho; Vereadora Martha Mousinho

Gomes Barbosa, representando o Vereador Neidson Dias Freitas, Presidente da

Câmara Municipal de Itabira; Brígida Linhares Lage Almeida, assessora do

Presidente da Associação de Bairro da Vila Paciência; e os Srs. Gilberto Antônio

Magalhães, Secretário Municipal de Meio Ambiente e Presidente do Codema; Rubens

Vargas Filho, Coordenador de Relações Institucionais, representando o Sr. Marcelo

Guimarães Fenelon, Diretor do Departamento de Ferrosos Sudeste da Vale; Marcial

Antônio Peixoto de Mello, advogado dos moradores da Vila Paciência; José Eduardo

dos Passos Guerra, Presidente da Associação de Bairro da Vila Paciência; Ângelo

José dos Ramos e José Romão de Andrade, Diretores da Interassociação de Amigos
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de Bairros de Itabira, representando a Sra. Mônica Reis, Presidente da referida

Associação, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a

palavra ao Deputado Ronaldo Magalhães, autor do requerimento que deu origem ao

debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra ao Deputado

Célio Moreira, que tece suas considerações, e 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 4.439/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetido a votação, é aprovado requerimento da Deputada Ana Maria Resende em

que solicita seja realizada audiência pública no Município de Rio Pardo de Minas para

debater a exploração de minério de ferro no Norte do Estado, em especial no referido

Município, bem como incentivos fiscais, logística, investimentos e outros. Em seguida,

é recebido pela Presidência requerimento do Deputado Braulio Braz em que solicita

seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Fiscalização Financeira

e Orçamentária para discutir sobre a tributação incidente na produção de água

mineral no Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos convidados e demais participantes pelas importantes informações

prestadas à Comissão, agradece o comparecimento 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.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Ronaldo Magalhães - Irani Barbosa.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/10/2009

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ronaldo

Magalhães, Dimas Fabiano, Ademir Lucas e Lafayette de Andrada (substituindo o

Deputado Braulio Braz, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ronaldo Magalhães,
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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 discutir e votar pareceres em fase de redação final

e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os

relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.556/2008, 2.962 e 3.841/2009

(Deputado Ademir Lucas); e 3.149, 3.300 e 3.515/2009 (Deputado Lafayette de

Andrada). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.841/2009, 2.556/2008 e

2.962/2009 (relator: Deputado Ademir Lucas); e 3.149, 3.300 e 3.515/2009 (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, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas - Dimas Fabiano - Ronaldo Magalhães.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/10/2009

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão,

membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,

Deputada Gláucia Brandão declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a

reunião se destina a debater, em audiência pública, a importância das Academias de

Letras na promoção cultural do Estado e interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir os Srs. Murilo Badaró, Presidente da Academia Mineira de Letras;

Cel. João Bosco de Castro, Presidente da Academia de Letras João Guimarães Rosa

da Polícia Militar de Minas Gerais; Marco Aurélio Baggio, Presidente da Arcádia de

Minas Gerais; da Sra. Silvia de Lourdes Araújo Motta, Presidente do Clube Brasileiro

da Lingua Portuguesa; dos Srs. Mauro José de Morais, Presidente da Academia

Nevense de Letras, Ciências e Artes - Anelca -; Raimundo Alves de Jesus, Presidente
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da Academia Cordisburguense de Letras Guimarães Rosa; e Douglas Carvalho

Henrique, Presidente da Academia de Ciências e Letras do Município de Conselheiro

Lafaiete, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidente, como 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.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2009.

Gláucia Brandão, Presidente.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/11/2009

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis

(substituindo o Deputado Chico Uejo, por indicação da Liderança do BPS) e os

Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Padre João, Sebastião Costa e Ademir Lucas

(substituindo o Deputado Ronaldo Magalhães, por indicação da Liderança do BSD),

membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Fábio

Avelar. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Sebastião Costa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados a seguir:

Projetos de Lei nºs 3.852, 3.859, 3.862, 3.867, 3.875, 3.888 e 3.890/2009 (Deputado

Gilberto Abramo); 3.843, 3.853, 3.856, 3.865, 3.866, 3.881, 3.886 e 3.896/2009

(Deputado Delvito Alves); 3.842, 3.845, 3.858, 3.873, 3.874, 3.893 e 3.897/2009

(Deputado Ronaldo Magalhães); 3.848, 3.851, 3.857, 3.864, 3.871, 3.880, 3.889 e

3.899/2009 (Deputado Sebastião Costa); 3.847, 3.849, 3.850, 3.869, 3.872, 3.879,

3.885 e 3.894/2009 (Deputado Chico Uejo); 3.844, 3.846, 3.860, 3.868, 3.870, 3.887 e
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3.892/2009 (Deputado Padre João); 3.854, 3.855, 3.861 e 3.882/2009 (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. O relator, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicita, nos termos

do § 3º do art. 136 do Regimento Interno, a distribuição de avulsos do parecer sobre

a Mensagem nº 420/2009, em que conclui pelo desmembramento da proposição em

dois projetos de lei que apresenta; e do parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.653/2009,

em que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com

as Emendas nºs 1 a 3; e o relator, Deputado Sebastião Costa, solicita a distribuição

de avulsos dos pareceres que concluem pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade dos Projetos de Lei nºs 3.864 e 3.857/2009, este na forma do Substitutivo

nº 1. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs 3.405/2009

com a Emenda nº 1 (relatora: Deputada Rosângela Reis, em virtude de

redistribuição); 3.708/2009 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Padre

João); 3.803 e 3.899/2009, este na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado

Sebastião Costa); 3.813/2009 (relator: Deputado Ademir Lucas, em virtude de

redistribuição); 3.865/2009 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de

redistribuição). São convertidos em diligência à Secretaria de Estado de Educação o

Projeto de Lei nº 3.087/2009 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de

redistribuição); à Secretaria de Estado de Saúde o Projeto de Lei nº 3.551/2009

(relator: Deputado Ademir Lucas, em virtude de redistribuição); à Cetec o Projeto de

Lei nº 3.630/2009 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão, ao Prefeito Municipal de Coração de Jesus e ao autor o

Projeto de Lei nº 3.866/2009 (relatora: Deputada Rosângela Reis, em virtude de

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

discussão e a votação de pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação

do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados os pareceres pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs 1.982/2008 na forma do

Substitutivo nº 1, 2.471 e 2.477/2008, ambos com a Emenda nº 1; 3.722, 3.822, 3.828

e 3.848/2009 (relator: Deputado Sebastião Costa); 2.437/2008 com a Emenda nº 1
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(relatora: Deputada Rosângela Reis, em virtude de redistribuição); 2.470 e

2.476/2008 e 2.981/2009, todos com a Emenda nº 1, 3.758 e 3.843/2009 (relator:

Deputado Delvito Alves); 2.472/2008 com a Emenda nº 1, 3.354, 3.838, 3.842, 3.849

e 3.859/2009 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição);

3.806, 3.818, 3.829, 3.836/2009, este com a Emenda nº 1, e 3.861/2009 (relator:

Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.820, 3.824 e 3.827/2009, este com a Emenda nº 1

(relator: Deputado Ademir Lucas, em virtude de redistribuição); 3.832, 3.844 e

3.846/2009, este com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Padre João); 3.835 e

3.847/2009, este com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em

virtude de redistribuição). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos em que se solicita

sejam baixados em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 3.831, 3.834, 3.853 e

3.860/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

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

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2009.

Sebastião Costa, Presidente - Ademir Lucas - Gustavo Valadares - Padre João -

Ronaldo Magalhães.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/11/2009

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever Lopes,

Délio Malheiros e Leonardo Moreira, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Leonardo Moreira,

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
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apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

aprovação na forma do vencido no 1º turno do Projeto de Lei nº 3.368/2009 (relator:

Deputado Délio Malheiros) no 2º turno. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos

Deputados: Délio Malheiros (2) em que solicita seja realizada audiência pública para

debater denúncia veiculada na imprensa segundo a qual grandes lojas de

departamento estariam comercializando planos de saúde; e reunião conjunta com a

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para debater a

Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente - Conama -, que torna obrigatória

a inspeção veicular para controle de emissão de gases poluentes; Weliton Prado em

que solicita seja realizada visita técnica à Diretoria da Agência Nacional de Energia

Elétrica - Aneel -, em Brasília, para cobrar providências e a publicação de

procedimentos para devolução aos consumidores dos valores pagos indevidamente

nos últimos sete anos na conta de luz. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente - Delvito Alves - Ronaldo Magalhães.

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/11/2009

Às 9h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Fahim Sawan e Antônio Genaro, 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 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, em audiência pública, denúncias de mortes ocorridas no Complexo

Penitenciário Feminino Estevão Pinto, localizado nesta Capital, e comunica o

recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Antônio Paulino, detento
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da Penitenciária Francisco Floriano de Paula, solicitando ajuda desta Comissão para

o seu processo criminal; Delson de Miranda Tolentino, Assessor de Relações

Institucionais da Usiminas, justificando a ausência do Sr. Marco Antônio Castello

Branco, Presidente da Usiminas, convidado para participar da reunião destinada a

audiência pública realizada em 28/10/2009; Edgar Martins Pacheco, Diretor Fundador

do Informativo Regional Bairros de Cataguases-MG, encaminhando exemplar do

jornal referente ao mês de outubro de 2009, para conhecimento desta Comissão; e

ofícios dos Srs. Cel. PM Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da Polícia

Militar, e Luiz Carlos Ferreira, Subcorregedor da Polícia Civil de Minas Gerais,

publicados no “Diário do Legislativo” de 30/10/2009. A Presidência procede à leitura

dos ofícios da Sra. Natália Nascimento Rodrigues, Diretora-Geral do Complexo

Penitenciário Feminino Estevão Pinto, em que presta informações sobre as detentas

Flávia Helena Rocha de Figueiredo e Luciene de Souza Fernandes. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Marlene Alves de

Almeida Silva, Ouvidora do Sistema Penitenciário, e os Srs. Guilherme Augusto de

Farias Soares, Superintendente de Atendimento ao Preso, representando o Sr.

Genilson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de Administração Prisional; Fábio Carlos de

Oliveira, Subcorregedor da Secretaria de Estado de Defesa Social, representando a

Sra. Luciana Nobre de Moura, Corregedora da referida Pasta; José Maria Marques,

Presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de Minas

Gerais - Sindasp-MG -; Flávio Henrique Inácio Miranda, Vice-Presidente do Sindasp-

MG; e Denilson Martins, membro da Executiva da Coordenação Intersindical, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência tece as considerações iniciais,

registra a presença do Deputado Vanderlei Miranda e 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 4.839, 4.855, 4.857 e 4.858/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da
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Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Durval Ângelo (7) em que solicita seja realizada visita

ao Detran - MG, visando a obter esclarecimentos sobre a falsa denúncia de roubo ou

furto do veículo de propriedade de Paulo César Ferreira e sobre como os

impedimentos oriundos de denúncias anônimas relativas a roubos ou furtos de

veículos são lançados no Sistema Integrado de Defesa Social - Sids -; seja

encaminhada à Corregedoria da Polícia Militar, à Corregedoria-Geral da Polícia Civil e

ao Ministério Público do Estado cópia das notas taquigráficas da reunião realizada em

29/10/2009, para tomada de providências com vistas à apuração das denúncias

apresentadas por Paulo César Ferreira, referentes à perseguição policial e abuso de

autoridade; seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar pedido de

informações sobre as fichas funcionais dos policiais Washington Luiz Roque da Silva,

Wemerson Barros Geremias, Cláudio Lopes Miguel e Berlinque Antônio Monteiro

Cantelmo, do 33º BPM, e ao Chefe da Polícia Civil, pedido de informações sobre a

ficha funcional de Cláudio Roberto Silva Reis, Agente de Polícia da 3ª Delegacia

Regional de Betim; seja realizada reunião de audiência pública, com convidados que

menciona, com vistas a debater o “Diagnóstico de Impactos de Grandes Projetos em

Direitos Humanos”, que teve como coordenador o Frei Rodrigo de Castro Amedeé

Péret; seja realizada reunião de audiência pública, com convidados que menciona,

para debater a situação dos quilombolas; seja solicitada ao Presidente desta Casa a

distribuição do Projeto de Lei Complementar nº 45/2008, para a apreciação desta

Comissão; seja encaminhada ao Chefe da Polícia Civil do Estado e ao Corregedor-

Geral da Polícia Civil do Estado manifestação de aplauso pelo ato de exoneração de

Cláudia Edna Calhau Andrade de seu cargo de Coordenadora do Núcleo de Gestão

Prisional da Polícia Civil, em função de denúncias de envolvimento em

irregularidades; Durval Ângelo e Carlin Moura em que solicitam seja realizada reunião

de audiência pública, com convidados que mencionam, para discutir a atuação da

Polícia Militar e de seguranças particulares na campanha salarial dos trabalhadores

de Betim e Contagem; Vanderlei Miranda (4), em que solicita seja encaminhada à

Secretaria de Defesa Social, ao Poder Judiciário, à Promotoria de Justiça da

Comarca responsável pelo Município de São Joaquim de Bicas e ao Conselho
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Nacional de Justiça - CNJ -, para tomada de providências, cópia do relatório sobre a

visita realizada ao Presídio Regional de São Joaquim de Bicas; seja encaminhada a

Genilson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de Administração Prisional da Secretaria de

Estado de Defesa Social - Seds, manifestação de aplauso pela transferência do

detento Ivan Ronaldo Nápolis Silva do Presídio de São Joaquim de Bicas. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Ruy Muniz - Antônio Carlos Arantes - Gláucia Brandão.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/11/2009

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta,

Doutor Rinaldo e Fahim Sawan, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Pimenta, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 da seguinte correspondência: ofício da Assessoria de

Relações Públicas e Cerimonial do Ministério da Saúde, comunicando que o Ministro

da Saúde, José Gomes Temporão, irá homenagear o Deputado Carlos Mosconi, no

dia 18/11/2009, com a Medalha de Mérito Oswaldo Cruz, na categoria Ouro, pelos

relevantes serviços prestados à saúde pública brasileira. O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os

Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.782/2009, em turno único

(Deputado Fahim Sawan), e 2.366/2008, em 2º turno (Deputado Doutor Rinaldo).

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação na forma do Substitutivo

nº 1, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.935/2008. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
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(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 4.817, 4.818, 4.828 a 4.832, 4.879, 4.895 e

4.899/2009. 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 Pimenta, Doutor Rinaldo, Fahim Sawan e

Ruy Muniz em que solicitam seja formulada manifestação de aplauso ao Deputado

Carlos Mosconi pela homenagem recebida do Ministério da Saúde, que lhe

concederá a Medalha de Mérito Oswaldo Cruz, na categoria Ouro, pelos relevantes

serviços prestados à saúde pública brasileira. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo - Ruy Muniz.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 4/11/2009

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Rosângela Reis,

Cecília Ferramenta e Maria Tereza Lara (substituindo o Deputado Ivair Nogueira, por

indicação da Liderança do Bloco PMDB - PT - PCdoB), 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 comunica

o recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na

data mencionada entre parênteses: ofício do Sr. Djalma Bastos de Morais, Diretor-

Presidente da Cemig (30/10/2009). A Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°s

3.378, 3.386, 3.644, 3.773, 3.798, 3.807, 3.812, 3.817, 3.819, 3.821 e 3.823/2209, em
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turno único (Deputada Cecília Ferramenta); 3.653/2009, no 1º turno, 3.820, 3.822,

3.824, 3.827, 3.832, 3.835, 3.836, 3.842, 3.843, 3.844, 3.847, 3.859 e 3.861/2009, em

turno único (Deputado Ivair Nogueira). 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 3.602/2009 com Emenda nº 1, 3.643,

3.744, 3.760, 3.762, 3.763, 3.769, 3.771 e 3.792/2009, que receberam parecer por

sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Requerimentos nºs 4.833, 4.836, 4.837, 4.840, 4.841, 4.842, 4.843, 4.845, 4.846,

4.849, 4.850, 4.853, 4.854, 4.856, 4.896/2009. Submetidos a discussão e votação,

cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos 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, 3.675/2009. 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, 11 de novembro de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Lafayette de Andrada - Padre João.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/11/2009

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Antônio Carlos Arantes, Antônio Genaro (substituindo este ao Deputado Fábio Avelar,

por indicação da Liderança do BPS) e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado

Eros Biondini, por indicação da Liderança do BSD), 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

Antônio Genaro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
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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 4.874, 4.877 e 4.878/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2009.

Tenente Lúcio, Presidente - João Leite - Carlos Gomes.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 9/11/2009

Às 10h15min, comparecem no Salão Paroquial Máximo Ferreo, no Município de

Santana do Paraíso, as Deputadas Cecília Ferramenta e Rosângela Reis

(substituindo o Deputado Wander Borges, por indicação da Liderança do BPS),

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,

Deputada Cecília Ferramenta, declara aberta a reunião e, nos termos regimentais,

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

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

reunião se destina a debater, em audiência pública, a política habitacional do Estado

para o Município de Santana do Paraíso, em especial os impactos do leilão de

moradias populares promovido pela empresa Minas Participações S.A - MGI - nos

Bairros Águas Claras e Residencial Paraíso. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. Joaquim Correia de Melo, Prefeito Municipal

de Santana do Paraíso; Raimundo José de Almeida, Vice-Prefeito de Santana do

Paraíso; Vereador Etevaldo José Dias, Presidente da Câmara Municipal de Santana

do Paraíso; Ricardo Lopes Alvarenga, Gerente de Comercialização de Bens da Minas

Participações S.A. - MGI -, representando o Diretor-Presidente, Ênio Pereira Botelho;

Ranger Belizário Duarte, Consultor Jurídico da Prefeitura de Santana do Paraíso,

representando a Procuradora-Geral dessa Prefeitura, Edna Luísa Fonseca Costa;

Varley Cândido de Assis, Presidente da Associação de Moradores do Bairro Águas

Claras; Albeni Martins Lisboa, Presidente da Associação de Moradores do Bairro
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Residencial Paraíso; José Carlos Mateus, Presidente da Associação de Pais e

Amigos dos Bairros Cava Grande e Baixa Verde; e Élito Arêdes Stóffel, Técnico de

Habitação da Caixa Econômica Federal, que são convidados 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 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 da Deputada Rosângela Reis, dos convidados e

dos demais participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente - Doutor Ronaldo - Paulo Guedes - Wander Borges.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/11/2009

Às 9h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Padre João, Sebastião Costa e Ademir Lucas (substituindo o Deputado

Ronaldo Magalhães, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Sargento Rodrigues e Carlos

Gomes. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Sebastião Costa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 3.959/2009 (Deputado Ademir Lucas); 3.902, 3.917,

3.922 e 3.927/2009 (Deputado Gilberto Abramo); 3.904, 3.907, 3.912, 3.918, 3.931,

3.932 e 3.933/2009 (Deputado Delvito Alves); 3.905, 3.909, 3.910, 3.919, 3.921,

3.924 e 3.937/2009 (Deputado Ronaldo Magalhães); 3.908, 3.911, 3.914, 3.925,

3.929 e 3.930/2009 (Deputado Chico Uejo); 3.901, 3.915, 3.923, 3.935 e 3.936/2009

(Deputado Padre João); 3.903, 3.913 e 3.926/2009 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

3.906, 3.916, 3.920, 3.928, 3.934, 3.960/2009 e Projeto de Lei Complementar nº
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56/2009 (Deputado Sebastião Costa). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em

turno único, do Projeto de Lei nº 3.885/2009, e, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs

3.253/2009, este na forma do Substitutivo nº 1, (relator: Deputado Ademir Lucas, em

virtude de redistribuição); 3.544, 3.875 e 3.880/2009, este com a Emenda nº 1

(relator: Deputado Sebastião Costa, o segundo em virtude de redistribuição); e

3850/2009, este na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Padre João, em

virtude de redistribuição). Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado

Sebastião Costa, que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º

turno, do Projeto de Lei Complementar nº 56/2009 com as Emendas nºs 1 a 3, o

Presidente defere o pedido de vista do Deputado Padre João. É convertido em

diligência ao Departamento de Estradas e Rodagem - DER-MG - o Projeto de Lei nº

3.681/2009 (relator: Deputado Padre João). Na fase de discussão do parecer do

relator, Deputado Padre João, que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.761/2009, na forma do Substitutivo nº 1,

o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Sebastião Costa. Na fase de

discussão do parecer do relator, Deputado Ademir Lucas, que conclui pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.959/2009, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Padre João. Passa-se

à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

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

aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs 2.103/2008,

3.604 e 3.868/2009 (relator: Deputado Padre João, o primeiro em virtude de

redistribuição); 3.379, 3.879, 3.894 e 3.629/2009 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, os três primeiros em virtude de redistribuição); 3.867 e 3.896/2009, este com a

Emenda nº 1 (relator: Deputado Ademir Lucas, em virtude de redistribuição); 3.869,

3.893 e 3.897/2009, este na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião

Costa, em virtude de redistribuição). É distribuído em avulso o parecer que conclui
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pela juridicidade, constuticionalidade e legalidade, em turno único, do Projeto de Lei

nº 3.960/2009 (relator: Deputado Sebastião Costa). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

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

Comissão. 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 3.816, 3.833, 3.852 e 3.873/2009 e ao Departamento de Estradas e

Rodagem - DER-MG - os Projetos de Lei nºs 3.934 e 3.862/2009. Cumprida a

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

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, amanhã,

dia 11/11/2009, às 10 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ruy Muniz.

ATA DA 6ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO - NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/11/2009

Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Adelmo Carneiro Leão, Inácio Franco e Juarez Távora, membros da Comissão

de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, considera-a aprovada e solicita 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. Em

seguida, comunica que estão abertos, até o dia 18/11/2009, os prazos para

recebimento de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.898 e 3.900/2009 e que foram

prorrogados até o dia 27/11/2009 os prazos para o recebimento de emendas aos

Projetos de Lei nºs 3.808 e 3.809/2009. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

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

pela aprovação, no turno único, do Projeto de Lei nº 3.863/2009 (relator: Deputado Zé

Maia). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião conjunta do dia

11/11/2009, às 9h45min, para apreciação do Parecer para o Turno Único do Projeto

de Lei nº 3.742/2009, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Fábio Avelar - Juarez Távora -

Lafayette de Andrada.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.354/2009

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de Curvelo - Acic -, com sede no

Município de Curvelo.

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 3.354/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comercial e Industrial de Curvelo - Acic -, com sede no Município de Curvelo, que

tem como finalidade defender os direitos e interesses dos seus associados.

Na consecução de suas metas, defende perante os poderes públicos e entidades

privadas as reivindicações da classe que representa; proporciona-lhe assessoria

técnica em assuntos de natureza econômica e jurídica; realiza palestras, seminários e

cursos, além de propugnar pelo desenvolvimento econômico e social regional e pelo

fortalecimento da livre empresa.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.354/2009,

em turno único.
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Sala das Comissões, 12 de novembro de 2009.

Tenente Lúcio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.386/2009

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 Associação dos Artesãos de Camanducaia - Artecam -, com

sede no Município de Camanducaia.

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 3.386/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Artesãos de Camanducaia - Artecam -, com sede no Município de Camanducaia,

que tem como finalidade contribuir para o fomento e a racionalização das explorações

artesanais e das manufaturas caseiras e melhorar as condições de vida dos seus

associados.

Na consecução de seus propósitos, promove atividades nas áreas econômicas,

culturais e sociais, presta assistência à criança, ao adolescente, à gestante e ao idoso

e combate a fome e a pobreza. Além disso, orienta sobre a preservação do meio

ambiente, firma convênios com associações congêneres, autarquias federais,

estaduais e municipais para subsidiar suas iniciativas e estimula a maior integração

entre a classe dos artesãos.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.386/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.644/2009
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública o Núcleo Comunitário Divino Espírito Santo do Bairro Boa Vista -

NCBBV -, com sede no Município de Barbacena.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.644/2009 pretende declarar de utilidade pública o Núcleo

Comunitário Divino Espírito Santo do Bairro Boa Vista - NCBBV -, com sede no

Município de Barbacena, que tem como finalidade a melhoria da qualidade de vida da

população local.

Para alcançar suas metas, implementa ações nas áreas da saúde, da educação, da

cultura, do esporte e do lazer, combate a fome e a pobreza, ampara crianças e

adolescentes carentes, facilita a inserção dos seus associados no mercado de

trabalho e promove a habilitação de portadores de deficiência. Além disso, orienta

sobre a preservação do meio ambiente, protege a família, a gestante, a criança, o

adolescente e o idoso e incentiva a solidariedade e a integração entre seus

associados e a comunidade, o que nos leva a considerar a entidade merecedora do

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.644/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.801/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela visa a declarar
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de utilidade pública a Associação da Imprensa do Sul de Minas Gerais, com sede no

Município de Caxambu.

Examinada preliminarmente a matéria 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 3.801/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

da Imprensa do Sul de Minas Gerais, com sede no Município de Caxambu, que

possui como finalidade congregar órgãos e pessoas que atuam na área, defendendo

seus interesses e direitos.

Na consecução de seus propósitos, promove encontros, seminários, congressos e

conferências; desperta em seus associados os ideais e princípios fundamentais da

fraternidade, concorrendo para a manutenção e a preservação da paz entre os

homens, a família e a comunidade; oferece atividades nas áreas da educação, da

cultura, do esporte e do lazer; mantém intercâmbio com entidades nacionais e

internacionais para subsidiar suas iniciativas.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por finalidade dar nova redação ao art. 1º do projeto, para adequar o

nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º do seu estatuto.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.801/2009,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2009.

Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.822/2009

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
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de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Serrinha, com sede no

Município de Ouro Fino.

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 3.822/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Bairro Serrinha, com sede no Município de Ouro Fino, que tem

como finalidade promover obras e ações objetivando a melhoria da qualidade de vida

da população local.

Dessa forma, desenvolve atividades culturais, sociais e econômicas; fortalece a

união, a defesa e o direito das mulheres, buscando sua integração no mercado de

trabalho; orienta sobre a preservação do meio ambiente e firma convênios com

órgãos públicos e entidades privadas visando 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 3.822/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.836/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Sociedade Beneficente Nosso Lar de Carvalhos, com

sede nesse Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

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

que apresentou, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

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



____________________________________________________________________________
1034

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.836/2009 pretende declarar de utilidade pública a Sociedade

Beneficente Nosso Lar de Carvalhos, com sede nesse Município, entidade sem fins

econômicos, que tem por finalidade o atendimento humanitário, priorizando a

assistência aos idosos carentes.

Envelhecer em um país com tantos problemas sociais, econômicos e estruturais

constitui um grande desafio para as pessoas, para a sociedade e para o governo,

tendo em vista a necessidade de se oferecerem condições qualificadas para o

prolongamento da vida. Nesse contexto, quaisquer tentativas de resgatar a dignidade

e o respeito aos idosos devem ser valorizadas.

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

Justiça, tem como finalidade adequar o nome da instituição ao consubstanciado no

art. 1º de seu estatuto.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.836/2009, em turno

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.849/2009

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Vendedores Ambulantes de

Padre Paraíso, 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”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.849/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação
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de Vendedores Ambulantes de Padre Paraíso, com sede no Município de Padre

Paraíso, que possui como finalidade primordial promover o desenvolvimento técnico e

econômico de seus associados e colaboradores.

Conforme consta em seu estatuto, a entidade presta serviços que possam contribuir

para o fomento e a racionalização da produção e da comercialização de seus

produtos; empreende a defesa, perante o poder público e onde quer que se faça

necessário, dos direitos e das reivindicações de seus associados; além de propugnar

pelo desenvolvimento regional e pelo fortalecimento do setor.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.849/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2009.

Tenente Lúcio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.859/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Loja Maçônica Caminho das Oliveiras nº 3.694, com sede no

Município de Alpinópolis.

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 3.859/2009 pretende declarar de utilidade pública a Loja

Maçônica Caminho das Oliveiras nº 3.694, com sede no Município de Alpinópolis, que

tem como finalidade a prática de atividades filantrópicas, particularmente voltadas

para a assistência social aos despossuídos.

Procura, no incentivo à paz e à harmonia, a consolidação da ética, da cidadania e

dos direitos humanos. Acreditando que reside na instrução os pilares da democracia
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e da evolução sadia da humanidade, apoia as iniciativas vinculadas ao implemento da

educação e da cultura.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.859/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.896/2009

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Viçosa,

com sede no Município de Viçosa.

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 3.896/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Proteção e Assistência aos Condenados de Viçosa - Apac - Viçosa -, com sede no

Município de Viçosa, entidade sem fins lucrativos, que tem por escopo atuar como

parceira da Justiça na promoção dos direitos humanos, defesa da cidadania e outros

valores universais.

O trabalho desenvolvimento pela entidade, voltado para os condenados e detentos,

objetiva a assistência social, a promoção humana, a educação e a cultura, buscando

possibilitar sua recuperação e inserção na sociedade, bem como a diminuição dos

índices de criminalidade na região.

Ressalte-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade acrescentar, no art. 1º, o Município sede da entidade.

Por sua atividade de significativa importância, acreditamos ser a Apac-Viçosa
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merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.896/2009,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2009.

Tenente Lúcio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.960/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 420/2009, o Governador do Estado enviou a esta

Casa a proposição que dá denominação 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.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/10/2009 e encaminhada

a esta Comissão de Constituição e Justiça para desmembramento em proposições

específicas, nos termos do § 5º do art. 173 do Regimento Interno.

Em decorrência do desmembramento, o projeto de lei em epígrafe, que dá

denominação aos prédios públicos e ao auditório da Cidade Administrativa Presidente

Tancredo de Almeida Neves, localizada no Município de Belo Horizonte, foi publicado

no diário oficial em 7/11/2009 e distribuído às Comissão de Constituição e Justiça e

de Administração Pública.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinado preliminarmente quanto

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.960/2009 tem por finalidade dar denominação aos prédios

públicos e ao auditório da Cidade Administrativa Presidente Tancredo de Almeida

Neves, localizada no Município de Belo Horizonte.

Nos termos da proposição, os prédios destinados à sede do Poder Executivo e ao

auditório na Cidade Administrativa recebem a denominação de Palácio Tiradentes e
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Auditório Presidente Juscelino Kubitschek. Já o Prédio I e Prédio II, localizados na

porção nordeste da Cidade Administrativa, recebem a denominação de Minas e

Gerais, respectivamente.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão enumeradas 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 disciplinamento jurídico por parte do Estado membro.

No plano infraconstitucional, a Lei Estadual 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. Nada impede, todavia, que a denominação recaia

em outros nomes que guardem pertinência e estejam relacionados a fatos, eventos

ou valores históricos e culturais do Estado, como ocorre com a denominação que a

proposição pretende dar ao prédios localizados na porção nordeste da Cidade

Administrativa - Minas e Gerais.

Ademais, a Carta mineira, no art. 66, não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do Tribunal de

Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto pelo

Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração pública.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 3.960/2009.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas - Almir

Paraca - Fábio Avelar.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 53/2009

(Nova redação, nos termos do § 1º do art. 138 do Regimento Interno)

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por meio da

Mensagem nº 376/2009, o projeto de lei complementar em epígrafe altera a Lei nº

5.301, de 16/10/69, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, e

a Lei Complementar nº 95, de 17/1/2007, que altera essa lei.

A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria com as Emendas nºs 1 a 12, que apresentou. Em seguida, foi

o projeto encaminhado à Comissão de Administração Pública, que, em sua análise do

mérito, opinou pela aprovação da matéria com as Emendas nºs 1 a 12, apresentadas

pela Comissão de Constituição e Justiça, e com as Emendas nºs 13 a 25, que

apresentou. Adicionalmente, a Comissão de Administração Pública apresentou as

Subemendas nos 1 e 2 à Emenda nº 2, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Durante as discussões foram apresentadas propostas de emendas ao Substitutivo

nº 1 que, aprovadas pela Comissão, ensejaram nova redação do parecer, nos termos

do § 1º do art. 138 do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise trata principalmente sobre o Adicional de Desempenho -

ADE - para o militar da ativa, vantagem pecuniária cuja concessão é baseada na

produtividade, na conduta disciplinar e no aprimoramento profissional. Para tanto, à

proposição acrescenta, por meio do seu art. 1º, os arts. 59-A, 59-B, 59-C, 59-D e 59-

E ao Estatuto dos Militares, Lei nº 5.301, de 1969.

O Governador, em sua justificação, destaca que o ADE e a Avaliação de

Desempenho Individual - ADI - têm como finalidade alcançar a efetividade na atuação

do profissional de defesa social, o fortalecimento da disciplina e a valorização do

ensino nas instituições. Além disso, ressalta que o ADE deve ser aplicado aos
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integrantes das instituições militares estaduais levando-se em consideração suas

condições especiais, pois essas instituições são estruturadas com base na hierarquia

e na disciplina.

O ADE no âmbito do Poder Executivo foi instituído pela Lei nº 14.693, de 2003, mas

a regulamentação da concessão aos integrantes das instituições militares do Estado

ocorreu apenas em 8/9/2008, por meio do Decreto nº 44.889, de 2008. Dessa forma,

desde o final de 2008, o ADE já é aplicável aos militares. Ressaltamos que o projeto

em tela, atendendo exigência do art. 39 da Constituição Estadual, busca atualizar o

Estatuto dos Militares, inserindo nele o ADE e a ADI, com algumas inovações.

A proposta tem embasamento na Constituição do Estado, especialmente no art. 31,

que prevê o pagamento do ADE como forma de valorizar o servidor público e de

estimular a sua produtividade e a sua eficiência no desempenho de suas funções.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informa que o projeto não

encontra óbice a sua tramitação, pois o art. 66 da Constituição do Estado atribui ao

Governador do Estado a iniciativa privativa para propor leis versando sobre a fixação

da remuneração dos cargos e funções públicas da administração direta, autárquica e

fundacional, observados os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Adicionalmente, destacou em seu parecer que a proposição em exame também deve

adequar-se à Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, Lei Complementar Federal nº

101, de 2000, pois a implementação das medidas nela consignadas acarretará

aumento de despesa com pessoal. Buscando aprimorar a proposição à técnica

legislativa e promover adequações no Estatuto dos Militares, a referida Comissão

apresentou as Emendas nºs 1 a 12.

A Comissão de Administração Pública, em sua análise de mérito, ressaltou a

importância da proposição e destacou que “ganham o poder público, no cumprimento

do seu dever constitucional, e a coletividade, com a garantia da segurança pública”.

Essa Comissão, buscando aprimorar o Estatuto dos Militares, apresentou as

Emendas nºs 13 a 25 e as Subemendas nºs 1 e 2 à Emenda nº 2, da Comissão de

Constituição e Justiça.

Passamos agora a nossa análise do projeto em tela.

Destacamos que a LRF estabelece limites para os gastos com despesa com
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pessoal nos arts. 19 e 20. No caso do Poder Executivo Estadual, esse limite é de

49% da Receita Corrente Líquida - RCL. Já o art. 16 da LRF exige que qualquer ato

que acarrete aumento de despesa seja acompanhado da estimativa do impacto

orçamentário-financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois

exercícios subsequentes.

O projeto original encaminhado pelo Governador, conforme já mencionado, busca

atualizar o Estatuto dos Militares, inserindo nele o ADE e a ADI, instrumentos já

criados por meio do Decreto nº 44.889, de 2008. O Ofício nº 755/2009, encaminhado

a esta Casa pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, apresenta relatório

contendo dados sobre o impacto orçamentário-financeiro do pagamento do ADE aos

militares. Conforme esse documento, a concessão do pagamento do ADE aos

militares da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG - de 2007 a 2010 será de

R$45,216 milhões e aos militares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais -

CBMMG - será de R$4,979 milhões.

De acordo com dados extraídos do Armazém Siafi em 29/10/2009, a execução

orçamentária regulamentada pelo § 2o do art. 18 da LRF até o mês de setembro

indica que a despesa com pessoal do Poder Executivo encontra-se dentro do limite

prudencial de 46,55% da RCL definido no parágrafo único do art. 22 da LRF.

Destacamos que a RCL de R$38,9 bilhões, estimada para o corrente ano na Lei

Orçamentária Anual - LOA -, não vem se realizando devido à crise financeira

internacional. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado de Fazenda, a

RCL dos 12 últimos meses foi de R$28,65 bilhões. Porém, como o ADE já foi

implementado e já é pago pelo Poder Executivo, a proposta original não cria novas

despesas, apenas atualiza o Estatuto dos Militares. Por esse motivo, as limitações

impostas pela LRF não se aplicam. Dessa forma, o projeto em tela atende às

exigências legais impostas pelo ordenamento jurídico.

Em relação às emendas apresentadas, é necessária uma análise mais detalhada

sobre elas.

As Emendas nºs 1 a 5, 8, 13, 14, 17, 19 a 23 e 25 e a Subemenda nº 1 à Emenda

nº 2 buscam aprimorar a proposição quanto à técnica legislativa e atender à emenda

do Governador encaminhada por meio da Mensagem nº 397/2009. Dessa forma,
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entendemos que devem ser acolhidas. Ressaltamos que as Emendas nºs 8, 21, 22 e

25 carecem de ajustes para melhor atender a técnica legislativa, o que foi feito no

Substitutivo nº 1.

A Emenda nº 6 trata do crime de deserção. A matéria já está normalizada pela Lei

Complementar nº 95, de 2007, razão pela qual deixamos de acolhê-la.

Parte da Emenda nº 7 pretende revogar os incisos III e IX do art. 203 da Lei nº

5.301, de 1969, para possibilitar que o militar concorra à promoção mesmo se estiver

“sub judice” ou submetido a processo administrativo. Entretanto, o § 2º desse artigo já

permite que o militar concorra à promoção nestes casos, razão pela qual deixamos de

acatá-la integralmente, mantendo apenas a revogação do inciso VIII do art. 203 do

Estatuto dos Militares.

As Emendas nºs 9, 11 e 12 e a Subemenda nº 2 à Emenda nº 2 alteram a jornada

horária semanal de trabalho, as normas de promoção na carreira e criam abono a ser

pago aos militares inativos. As medidas propostas aumentam os gastos com despesa

de pessoal, gerando impacto financeiro ao Orçamento do Estado. Conforme

jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal - STF - (vide Ação Direta de

Inconstitucionalidade - ADI - 2.791/PR, ADI 4.062MC/SC, ADI 2.113/MG), é

inconstitucional emenda parlamentar a projeto de iniciativa exclusiva do Chefe do

Executivo que resulta em aumento de despesa, afrontando o art. 63, I, combinado

com o art. 61, §1º, II, "f", da Constituição Federal. Por esse motivo, essas emendas

devem ser rejeitadas.

Deixamos de acatar a Emenda nº 10 por seu conteúdo já estar abrangido pela

Emenda nº 25.

Acolhemos a Emenda nº 15, que regulamenta a jornada de trabalho dos militares,

dando garantia de contagem de dia de serviço quando intimados em processo

administrativo ou judicial.

A Emenda nº 16 pretende autorizar médico particular a presenciar procedimento

médico pericial da Junta Central de Saúde. Destacamos que não há óbice legal a

esse procedimento, razão pela qual se torna desnecessário o seu acolhimento.

Acatamos a Emenda nº 18 por considerarmos que propõe um avanço importante do

direito das mulheres, todavia excluímos dela as militares do quadro de oficiais de
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saúde por já gozarem de uma contagem de tempo diferenciada.

A Emenda nº 24 busca estabelecer mecanismo de compensação para o militar

definitivamente incapacitado para o exercício da função em face de acidente em

serviço ou de moléstia profissional, promovendo-o à graduação imediata. Deixamos

de acatá-la por entendermos que o militar, nessas condições, faz jus a um Auxílio-

Invalidez.

Finalmente, acatamos a Emenda nº 18, apresentada pelo Deputado Sargento

Rodrigues e não acolhida pela Comissão de Administração Pública, que garante o

parecer prévio da AGE aos recursos encaminhados ao Governador.

Em vista dessas considerações, entendemos que o projeto original com as

Emendas nºs 1 a 5, 8, 13 a 15, 17 a 23 e 25 e a Subemenda nº 1 à Emenda nº 2 deve

prosperar nesta Casa. Dessa forma, buscando atender à técnica legislativa, dando

forma adequada à matéria, apresentamos o Substitutivo nº 1. Já as Emendas nºs 9,

11, 12 e a Subemenda nº 2 à Emenda nº 2, que geram impactos financeiros ao

Orçamento, devem ser rejeitadas por vício de iniciativa, e as Emendas nºs 6, 7, 10,

16 e 24 devem ser rejeitadas por atentarem contra a técnica legislativa e o interesse

público.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei

Complementar nº 53/2009 na forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos, e pela

rejeição das Emendas nºs 6, 7, 9, 10, 11 e 12, da Comissão de Constituição e

Justiça, e das Emendas nºs 16 e 24 e da Subemenda nº 2 à Emenda nº 2, da

Comissão de Administração Pública.

Com a aprovação do Substitutivo nº 1, ficam prejudicadas as Emendas nºs 1 a 5 e

8, da Comissão de Constituição e Justiça, as Emendas nºs 13 a 15, 17 a 23 e 25 e a

Subemenda nº 1 à Emenda nº 2, da Comissão de Administração Pública.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos

Militares do Estado de Minas Gerais, e a Lei Complementar nº 95, de 17 de janeiro de

2007.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - A Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, fica acrescida dos seguintes arts.

59-A, 59-B, 59-C e 59-D:

“Art. 59-A - O Adicional de Desempenho - ADE - constitui vantagem remuneratória,

concedida mensalmente ao militar que tenha ingressado nas instituições militares

estaduais após a publicação da Emenda à Constituição nº 57, de 15 de julho de 2003,

ou que tenha feito a opção prevista no art. 115 do Ato das Disposições Transitórias

da Constituição do Estado, e que cumprir os requisitos estabelecidos no art. 59-B.

§ 1º - O valor do ADE será determinado a cada ano, levando-se em conta o número

de Avaliações de Desempenho Individual - ADIs - satisfatórias obtidas pelo militar,

nos termos desta lei.

§ 2º - O militar da ativa, ao manifestar a opção de que trata o “caput”, fará jus ao

ADE a partir do exercício subsequente, observados os requisitos previstos nesta lei.

§ 3º - A partir da data da opção pelo ADE, não serão concedidas novas vantagens

por tempo de serviço ao militar, asseguradas aquelas já concedidas.

§ 4º - O militar poderá utilizar o período anterior à sua opção pelo ADE, que será

considerado de desempenho satisfatório, salvo o período já computado para

obtenção de adicional por tempo de serviço na forma de quinquênio.

§ 5º - O somatório de percentuais de ADE e de adicionais por tempo de serviço na

forma de quinquênio ou trintenário não poderá exceder a 90% (noventa por cento) da

remuneração básica do militar.

Art. 59-B - São requisitos para a obtenção do ADE:

I - a estabilidade do militar, nos termos do art. 7º; e

II - o número de resultados satisfatórios obtidos pelo militar na ADI.

§ 1º - Para fins do disposto no inciso II do “caput”, considera-se satisfatório o

resultado igual ou superior a 70% (setenta por cento).

§ 2º - O período anual considerado para aferição da ADI terá início no dia e mês do

ingresso do militar nas instituições militares estaduais ou de sua opção pelo ADE.

§ 3º - Na ADI serão considerados como fatores de avaliação:

I - a Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade – AADP;

II - o conceito disciplinar; e

III - o treinamento profissional básico.
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§ 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.

Art. 59-C - Os valores máximos do ADE correspondem a um percentual da

remuneração básica do militar, estabelecido conforme o número de desempenhos

satisfatórios por ele obtidos na ADI, assim definidos:

I - para três desempenhos satisfatórios: 6% (seis por cento);

II - para cinco desempenhos satisfatórios: 10% (dez por cento);

III - para dez desempenhos satisfatórios: 20% (vinte por cento);

IV - para quinze desempenhos satisfatórios: 30% (trinta por cento);

V - para vinte desempenhos satisfatórios: 40% (quarenta por cento);

VI - para vinte e cinco desempenhos satisfatórios: 50% (cinquenta por cento);

VII - para trinta desempenhos satisfatórios: 60% (sessenta por cento).

§ 1º - O valor do ADE a ser pago ao militar será calculado por meio da multiplicação

do percentual de sua remuneração básica definido nos incisos I a VII do “caput” pela

centésima parte do resultado obtido na ADI no ano de cálculo do ADE.

§ 2º - O servidor que fizer jus à percepção do ADE continuará percebendo o

adicional no percentual adquirido, até atingir o número de resultados satisfatórios de

ADI necessários para alcançar o nível subsequente definido nos incisos do “caput”

deste artigo.

§ 3º - O valor do ADE percebido pelo militar não será cumulativo, devendo substituir

o valor do ADE apurado anteriormente.

§ 4º - O militar que não for avaliado por estar totalmente afastado por mais de cento

e vinte dias de suas atividades devido a problemas de saúde terá o resultado de sua

ADI fixado em 70% (setenta por cento), enquanto perdurar esta situação.

§ 5º - Se o afastamento previsto no § 4º for decorrente de acidente de serviço ou

moléstia profissional, o militar permanecerá com o resultado da sua última ADI, se

este for superior a 70% (setenta por cento).

§ 6º - Ao militar afastado parcialmente do serviço, dispensado por problemas de

saúde, serão asseguradas, pelo Comandante-Geral da instituição militar estadual,

condições especiais para a realização da ADI, observadas suas limitações.

§ 7º - O militar, afastado do exercício de suas funções por mais de cento e vinte
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dias, contínuos ou não, durante o período anual considerado para a ADI, não será

avaliado quando o afastamento for devido a:

I - licença para tratar de interesse particular, sem vencimento;

II - ausência, extravio ou deserção;

III - privação ou suspensão de exercício de cargo ou função, nos casos previstos

em lei;

IV - cumprimento de sentença penal ou de prisão judicial, sem exercício das

funções;

V - exercício de cargo público civil temporário.

Art. 59-D - O militar ao ser transferido para a inatividade, terá incorporado aos seus

proventos o ADE correspondente a um percentual da sua remuneração básica,

estabelecido conforme o número de desempenhos satisfatórios por ele obtidos nas

ADIs, respeitados os seguintes percentuais máximos:

I - para trinta resultados satisfatórios: até 70% (setenta por cento);

II - para vinte e nove resultados satisfatórios: até 66% (sessenta e seis por cento);

III - para vinte e oito resultados satisfatórios: até 62% (sessenta e dois por cento);

IV - para vinte e sete resultados satisfatórios: até 58% (cinquenta e oito por cento);

V - para vinte e seis resultados satisfatórios: até 54% (cinquenta e quatro por

cento).

§ 1º - O valor do ADE a ser incorporado aos proventos do militar na sua

transferência para a inatividade, será calculado por meio da multiplicação do

percentual definido nos incisos I a V do “caput” pela centésima parte do resultado da

média aritmética simples das ADIs satisfatórias obtidas durante sua carreira.

§ 2º - Para fins de incorporação aos proventos dos militares que não alcancem o

número de resultados satisfatórios definidos nos incisos I a V do “caput”, o valor do

ADE será calculado pela média aritmética das últimas sessenta parcelas do ADE

percebidas anteriormente à sua transferência para a inatividade ou à instituição da

pensão.”.

Art. 2º - O § 1º do art. 145, o § 8º do art. 184, o § 6º do art. 213 e o art. 220 da Lei

nº 5.301, de 1969, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 145 - (...)
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§ 1º - O militar estável e interditado judicialmente por mais de dois anos será

reformado com proventos proporcionais, salvo na situação prevista no inciso III do art.

96, comprovada mediante laudo da Junta Militar de Saúde.

(...)

Art. 184 -

(...)

§ 8º - Para definição da quantidade de militares existentes nas turmas, serão

computados os Oficiais que preencherem o requisito previsto no inciso III do art. 186.

(...)

Art. 213 - (...)

§ 6º - Para a definição da quantidade de militares existentes nas turmas, serão

computadas as praças que preencherem o requisito previsto no art. 210.

(...)

Art. 220 - A praça da ativa, ao completar trinta anos de serviço, desde que conte,

pelo menos, vinte anos de efetivo exercício na IME, será promovida à graduação

imediata ou, sendo Subtenente, ao posto de Segundo Tenente, se tiver um ano de

exercício na graduação, quando de sua transferência para reserva, observados os

incisos I e IV do art. 186; e não se enquadrar nas situações previstas no art. 203

desta lei.”.

Art. 3º - O art. 15 da Lei Complementar nº 95, de 17 de janeiro de 2007, passa a

vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 15 - (...)

Parágrafo único - Na promoção à graduação de 1º-Sargento, o prazo previsto no

inciso II do art. 210, da Lei nº 5.301, de 1969, com a redação dada por esta lei,

poderá ser reduzido a dois anos.”.

Art. 4º - Fica acrescentada ao inciso I do art. 59 da Lei nº 5.301, de 1969, a

seguinte alínea “e”:

“Art. 59 - (...)

e) Adicional de Desempenho - ADE -;”.

Art. 5º - O inciso VI do art. 186 da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar com a

seguinte redação:
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“Art. 186 - (...)

VI - resultado igual ou superior a 60%(sessenta por cento) na Avaliação Anual de

Desempenho e Produtividade - AADP.”

Art. 6º - O inciso IX do art. 203 da Lei nº 5.301, de 1969, fica acrescido da seguinte

alínea “f” e o § 4º do art. 203 passa a ter a seguinte redação:

“Art. 203 - (...)

IX - (...)

f) estiver preso à disposição da justiça.

§ 4º - As restrições previstas no inciso IX não se aplicam a militar quando

decorrentes de ação militar legítima, verificada em inquérito ou auto de prisão em

flagrante.”.

Art. 7º - O art. 26 da Lei nº 5.301, 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 à servidora pública civil do Poder Executivo.”.

Art. 8º - O “caput” do art. 204 da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 204 - O oficial da ativa, ao completar trinta anos de serviço, desde que conte,

pelo menos, vinte anos de efetivo serviço na IME, será promovido ao posto imediato,

se tiver um ano de efetivo serviço no posto, quando de sua transferência para

reserva, observados os incisos I e IV do art. 186, e não se enquadrar nas situações

previstas no art. 203 desta lei.”.

Art. 9º - A Lei nº 5.301, 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.”.

Art. 10 - O “caput” do art. 214 da Lei nº 5.301, 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
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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.”.

Art. 11 - O § 4º do art. 223 da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 223 - (...)

§ 4º - Das decisões do Comandante-Geral caberá recurso ao Governador do

Estado, cuja decisão poderá ser precedida de parecer da Advocacia-Geral do

Estado.”.

Art. 12 - O art. 136 da Lei nº 5.301, 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 serviço, excluídas as

integrantes do quadro de oficiais de saúde, aplicando-se o disposto no artigo 204 e

220.”.

Art. 13 - A Lei nº 5.301, 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.”.

Art. 14 - A Lei nº 5.301, de 1969, fica acrescida do seguinte art. 240-D:

“Art. 240-D - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir para vinte horas semanais

a jornada de trabalho do militar legalmente responsável por pessoa com deficiência.”.

Art. 15 - O art. 44 da Lei Delegada nº 37, de 1989, fica acrescido dos seguintes §§

1º e 2º:

“Art. 44 - (...)

§ 1º - Ao militar que for reformado em função de invalidez permanente, considerado

incapaz para o exercício de quaisquer serviços de natureza policial-militar ou

bombeiro- militar, em consequência de acidente no desempenho de suas funções ou

de ato por ele praticado no cumprimento do dever profissional, é assegurado o

pagamento mensal de auxílio-invalidez, de valor igual ao seu posto ou graduação,
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incorporado ao seu provento para todos os fins.

§ 2º - Fica garantido o auxílio previsto no parágrafo anterior aos militares que se

encontram nas condições previstas nele, na data da promulgação desta lei.”.

Art. 16 - O inciso I do art. 59 da Lei nº 5.301, de 1969, fica acrescido da seguinte

alínea “f”:

“Art. 59 - (...)

f) Auxílio-Invalidez;”.

Art. 17 - O § 3º do art. 1º da Lei Complementar nº 76, de 2004, passa a vigorar com

a seguinte redação:

§ 3º - O militar colocado à disposição de entidade associativa, nos termos desta lei,

ficará agregado ao seu quadro de origem, e, enquanto permanecer nessa situação,

computar-se-á o tempo de serviço para fins de transferência para a reserva.”.

Art. 18 - A Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, fica acrescida do seguinte art.

240-E:

“Art. 240-E - 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.”.

Art. 19 - O inciso V do art. 26 da Lei nº 5.301, 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.”.

Art. 20 - O art. 191 da Lei nº 5.301, de 1969, fica acrescido do seguinte § 1º,

transformando-se o seu parágrafo único em § 2º:

“Art. 191 - (...)

§ 1º - Ao militar dispensado em caráter temporário, em decorrência de acidente de

serviço ou moléstia profissional, cuja falta de capacidade laborativa 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.”.
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Art. 21 - A Lei nº 5.301, de 1969, fica acrescida da seguinte art. 94-A:

“Art. 94-A - Os proventos dos militares da reserva remunerada e dos reformados, do

mesmo posto ou graduação, corresponderão aos mesmos vencimentos dos militares

da ativa, respeitadas as vantagens provenientes de adicional de desempenho ou

tempo de serviço, nos termos da Constituição Estadual.".

Art. 22 - Fica revogado o inciso VIII do art. 203 da Lei nº 5.301, de 1969.

Art. 23 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adelmo Carneiro Leão - Inácio

Franco - Juarez Távora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.761/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei nº 3.761/2009 torna

obrigatória a notificação aos órgãos de segurança pública do ingresso, na rede de

atendimento à saúde, de vítimas de acidentes com armas.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 18/9/2009, a proposição foi distribuída a

esta Comissão para receber parecer quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame estabelece que as unidades básicas de saúde, os postos de

pronto atendimento, as equipes do Programa de Saúde da Família, as unidades pré-

hospitalares, as clínicas particulares, os ambulatórios e os hospitais públicos,

privados e conveniados do Sistema Único de Saúde – SUS – ficam obrigados a

preencher e encaminhar aos órgãos de segurança pública do Estado relatório de

atendimento à vítima de acidente com arma, o qual deverá ser entregue no prazo

máximo de uma hora, a contar do horário de atendimento registrado no prontuário

médico.

Para os efeitos da lei que se pretende criar, serão considerados armas instrumentos

perfuro cortantes, armas de fogo e instrumentos contundentes.
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A proposição determina que, nos casos de acidentes graves, fatais ou envolvendo

menores e idosos, a comunicação deverá ser imediata.

Nos termos do projeto, serão considerados acidentes graves aqueles que resultem

em politraumatismo, amputação, esmagamento, traumatismo crâniencefálico, fratura

da coluna, lesão da medula espinhal e trauma com lesão visceral.

Ainda segundo a proposição, o formulário a ser utilizado para a comunicação do

acidente e as formas de seu envio serão regulamentados pela Secretaria de Estado

de Defesa Social.

Segundo a justificação que acompanha o projeto, este tem por objetivo criar um

método de circulação de informação para subsidiar as ações de investigação,

prevenção e repressão de crimes.

Sob o prisma jurídico-constitucional, é preciso dizer que o Estado está habilitado a

legislar sobre a matéria com base no disposto no art. 25, segundo o qual os Estados

regem-se e organizam-se pela Constituições e leis que adotarem, observados os

princípios da Constituição da República. Segundo o § 1º de tal artigo, aos Estados é

dado legislar sobre tudo quanto não lhes seja vedado pela Lei Maior.

Para além da competência legislativa para disciplinar a matéria, respaldada no

princípio autonômico que se densifica nos mencionados dispositivos constitucionais, é

preciso dizer que inexiste regra instituidora de reserva de iniciativa que possa obstar

a iniciativa parlamentar para deflagrar o processo legislativo.

Todavia, entendemos que a proposição está a merecer alguns reparos. O primeiro,

incidente sobre o art. 1º, refere-se à elaboração de “relatório de atendimento à vítima

de acidentes com arma”. Na verdade, se o objetivo da nova lei é fornecer subsídios

que auxiliem no mapeamento de áreas de violência, contribuindo para as ações de

prevenção e repressão de crimes, a proposição não pode ficar adstrita aos

“acidentes” com armas, visto que tal vocábulo sugere a ideia de algo fortuito,

imprevisto, casual. De fato, se substituirmos o termo “acidentes” por “violência”, a

proposição amplia seu âmbito de incidência normativa, alcançando tanto as situações

em que a violência resulta de ações deliberadas e premeditadas quanto aquelas em

que a violência é acidental.

Impõe-se ainda alterar o art. 2º, que busca especificar o que, para o efeito da nova
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lei, seria considerado arma, arrolando as armas de fogo, os instrumentos

perfurocortantes e os instrumentos contundentes. Parece-nos mais adequado fazer

constar da lista todos os tipos de agentes mecânicos externos, como instrumentos

cortantes, perfurantes, contundentes, perfuro cortantes, corto contundentes e perfuro

contundentes.

Outra alteração necessária incide sobre o “caput” do art. 3º, vazado nos seguintes

termos: “Nos casos de acidentes graves, fatais ou envolvendo menores e idosos, a

comunicação deve ser imediata”. Aqui, em razão das considerações já aduzidas,

impõe-se substituir a expressão “acidentes graves” pela expressão “ocorrências

graves”, que apresenta maior amplitude semântica.

Já o parágrafo único do art. 3º peca por buscar exaurir as possibilidades fáticas

dessas ocorrências graves. Na verdade, o dispositivo alude a acidentes graves, em

correspondência com o “caput”, mas também há de ser modificado, nos termos já

aduzidos. Para além da impropriedade da expressão “acidentes graves”, existe o

inconveniente de se tentar fechar as hipóteses que caracterizariam tal situação:

politraumatismo, amputação, esmagamento, traumatismo crâniencefálico, fratura da

coluna, lesão da medula espinhal e trauma com lesão visceral. Evidentemente, há

outras espécies de ocorrências graves envolvendo armas que não necessariamente

se enquadram no rol especificado no dispositivo. Basta citar o exemplo de perfuração

do olho da vítima, violência de indiscutível gravidade, mas que não se subsume no

citado dispositivo, visto que este se refere a um rol exaustivo, e não exemplificativo,

como haveria de ser e conforme propomos ao final deste parecer.

Por fim, entendemos necessária a supressão do art. 4º, segundo o qual “o

formulário a ser utilizado para a comunicação do acidente e as formas de envio serão

regulamentadas pela Secretaria de Defesa Social”. Na verdade, não cabe ao

Legislativo estabelecer qual órgão do Executivo se encarregará de regulamentar as

disposições da nova lei. Em rigor, não se faz necessário introduzir na lei disposição

alusiva à regulamentação da matéria pelo Poder Executivo, visto que isso já constitui

atribuição que se insere no domínio institucional desse Poder.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei nº 3.761/2009 com o Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Torna obrigatória a notificação aos órgãos de segurança pública do ingresso na

rede de atendimento à saúde de vítimas de violência com armas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam as unidades básicas de saúde, os postos de pronto atendimento, as

equipes do Programa de Saúde da Família, as unidades pré-hospitalares, as clínicas

particulares, os ambulatórios e os hospitais públicos, privados e conveniados do

Sistema Único de Saúde – SUS – obrigados a preencher e encaminhar aos órgãos

estaduais de segurança pública relatório de atendimento à vítima de violência com

arma, a ser entregue no prazo máximo de uma hora a contar do horário de

atendimento registrado no prontuário médico.

Art. 2º – Para efeito desta lei serão consideradas armas:

I – armas de fogo;

II – instrumentos cortantes;

III – instrumentos perfurantes;

IV – instrumentos contundentes;

V – instrumentos perfuro cortantes;

VI – instrumentos corto contundentes;

VII – instrumentos perfuro contundentes.

Art. 3º – Nos casos de ocorrências graves, fatais ou envolvendo menores e idosos,

a comunicação deverá ser imediata.

Parágrafo único – Serão consideradas ocorrências graves aquelas que resultem em

politraumatismo, amputação, esmagamento, traumatismo crâniencefálico, fratura da

coluna, lesão da medula espinhal e trauma com lesão visceral, entre outras de

gravidade semelhante.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ademir Lucas - Almir Paraca

- Ruy Muniz.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.864/2009
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa Legislativa por

meio da Mensagem nº 413/2009, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº 18.017,

de 8/1/2009, que institui a Gratificação Complementar de Produtividade - GCP - na

carreira da Advocacia Pública do Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria. Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de

Administração Pública, que, em sua análise do mérito, opinou pela aprovação da

matéria.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise altera a Lei nº 18.017, de 2009, que instituiu a

Gratificação Complementar de Produtividade - GCP - para a Advocacia-Geral do

Estado - AGE -, pretendendo limitar o valor do desconto mensal a R$300,00, de modo

a garantir certa uniformidade no recebimento dos honorários pelos Procuradores do

Estado.

Segundo o autor, a finalidade da proposição é manter “um nível mínimo para esses

honorários, evitando-se aviltamento que se opõe à valorização profissional

pretendida”. Destaca-se, ainda, que o projeto tem anuência das Secretarias de

Estado de Fazenda e de Planejamento e Gestão.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu que a proposta não

encontra óbices formais à sua tramitação. Segundo essa Comissão, a regra de

iniciativa está sendo respeitada, mas, apesar de a Constituição Federal, em seu art.

135, determinar que os integrantes das carreiras da AGE serão remunerados por via

de subsídio em parcela única, sendo proibido qualquer acréscimo de caráter

remuneratório, há o entendimento exarado de que a norma que se pretende modificar

não institui propriamente uma gratificação, mas apenas um piso para o recebimento

dos honorários de sucumbência por parte dos Procuradores do Estado. Assim,

apesar de haver controvérsia jurídica a respeito da natureza dos honorários
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advocatícios de sucumbência, entendemos que “parte da doutrina e da jurisprudência

os considera como parcelas de caráter indenizatório, que não integram, pois, a

parcela remuneratória dos advogados empregados, não ferindo, dessa forma, a

norma constitucional que estabelece o subsídio em parcela única”.

A Comissão de Administração Pública corroborou o parecer da Comissão de

Constituição e Justiça e destacou que a matéria é meritória, sendo razoável e justa

por impor equilíbrio salarial para os servidores das carreiras jurídicas do Estado.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta Comissão, o projeto em

tela, em uma análise inicial, teria o potencial de acarretar, ainda que em longo prazo,

aumento nos gastos com pagamento da GCP, por limitar o desconto mensal dos

valores excedentes do rateio dos honorários dos Procuradores. Porém, conforme

Ofício da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o projeto “não trará

impacto orçamentário-financeiro, porquanto tal impacto foi estimado quando do PL nº

2.939/2008, que deu origem” à Lei nº 18.017, de 2009, que instituiu a GCP. Assim, a

proposição em análise não cria despesas para os cofres públicos. Dessa forma, não

contraria a legislação referente à 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 o projeto em análise atende às

exigências legais e, portanto, não encontra óbice a sua aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.864/2009, em 1º

turno.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Zé Maia, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão - Inácio Franco - Juarez

Távora - Lafayette de Andrada.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com o radialista Luiz Alberto Coelho Teixeira por seus 40 anos

de carreira (Requerimento nº 4.555/2009, do Deputado Jayro Lessa);
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de congratulações com a empresa Paulo Navarro Comunicações - PNC - pelos 20

anos de sua fundação (Requerimento nº 4.589/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva);

de aplauso ao jornal “Voz do Sertão" pelo primeiro ano de sua fundação

(Requerimento nº 4.627/2009, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o jornal "Tribuna da Cidade Nova" pelos dois anos de sua

fundação (Requerimento nº 4.628/2009, do Deputado Walter Tosta);

de congratulações com o Detran-MG pela implantação do sistema de provas

eletrônicas no Estado (Requerimento nº 4.640/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Sr. José Eduardo Gonçalves por sua posse no cargo de

Presidente da Rede Minas de Televisão (Requerimento nº 4.744/2009, do Deputado

Duarte Bechir);

de congratulações com o Sr. Valério Fabris por sua posse no cargo de Presidente

da Rádio Inconfidência (Requerimento nº 4.745/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o jornal "Ambiente Hoje", da Associação Mineira de Defesa

do Ambiente - Amda -, pelos 21 anos de sua fundação (Requerimento nº 4.787/2009,

do Deputado Rômulo Veneroso);

de aplauso ao Sr. João Vitor Xavier Faustino, Vereador à Câmara Municipal de Belo

Horizonte, pelo recebimento do título de Cidadão Honorário de Contagem

(Requerimento nº 4.804/2009, do Deputado Ademir Lucas);

de congratulações com a Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes - Ejef -

pelos 32 anos de sua fundação (Requerimento nº 4.809/2009, do Deputado Duarte

Bechir);

de congratulações com o Sr. Fernando Miranda Gonçalves, Diretor dos Correios no

Estado, pelo recebimento do título de Cidadão Honorário de Belo Horizonte

(Requerimento nº 4.810/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a Cooperativa Agropecuária de Oliveira Ltda. por seu 50º

aniversário de fundação (Requerimento nº 4.811/2009, do Deputado Duarte Bechir);

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 (Requerimento nº
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4.812/2009, do Deputado Duarte Bechir);

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 (Requerimento nº

4.813/2009, do Deputado Jayro Lessa);

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 (Requerimento nº

4.825/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a Associação Mineira de Municípios pelos 57 anos de sua

fundação (Requerimento nº 4.826/2009, do Deputado Duarte Bechir);

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 (Requerimento nº 4.827/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Conselho Regional de Medicina pelo Dia do Médico

(Requerimento nº 4.828/2009, do Deputado Ruy Muniz);

de congratulações com o Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais pelo

Dia do Médico (Requerimento nº 4.829/2009, do Deputado Ruy Muniz);

de congratulações com o Conselho Federal de Medicina pelo Dia do Médico

(Requerimento nº 4.830/2009, do Deputado Ruy Muniz);

de congratulações com a Associação Médica de Minas Gerais pelo Dia do Médico

(Requerimento nº 4.831/2009, do Deputado Ruy Muniz);

de congratulações com o Conselho Regional de Medicina - Delegacia Regional em

Montes Claros pelo Dia do Médico (Requerimento nº 4.832/2009, do Deputado Ruy

Muniz);

de aplauso ao Buffet Alvina Bitencourt pelo recebimento do prêmio Mérito

Empresarial 2009 (Requerimento nº 4.874/2009, do Deputado Ademir Lucas);

de aplauso ao Esporte Clube Recanto Azul pelos 49 anos de sua fundação

(Requerimento nº 4.875/2009, do Deputado Ademir Lucas);

de pesar pelo falecimento do Sr. Ilídio Xavier Mota, ex-Prefeito Municipal de Lagoa

dos Patos (Requerimento nº 4.876/2009, do Deputado Arlen Santiago);
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de congratulações com a Bebidas Jota Efe Indústria e Comércio Ltda. pelos 60

anos de sua fundação (Requerimento nº 4.877/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva);

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

(Requerimento nº 4.879/2009, do Deputado Doutor Ronaldo);

de aplauso à CPRM Serviço Geológico do Brasil pelos 40 anos de sua fundação

(Requerimento nº 4.880/2009, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao "Jornal Sete Dias" pelos 18 anos de sua fundação (Requerimento nº

4.881/2009, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Virgem da Lapa pelos 61 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.882/2009, do Deputado Doutor

Viana);

de congratulações com a comunidade de Buenópolis pelos 71 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.883/2009, do Deputado Doutor

Viana);

de congratulações com a comunidade de Carlos Chagas pelos 71 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.884/2009, do Deputado Doutor

Viana);

de congratulações com a comunidade de Lassance pelos 56 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 4.885/2009, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Várzea da Palma pelos 56 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.886/2009, do Deputado Doutor

Viana);

de congratulações com a comunidade de Sete Lagoas pelos 142 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.887/2009, do Deputado Doutor

Viana);

de congratulações com a empresa Expresso Nepomuceno pelos 50 anos de sua

fundação (Requerimento nº 4.888/2009, do Deputado Zezé Perrella );

de congratulações com o Conselho Regional de Odontologia pelo transcurso do Dia

do Dentista (Requerimento nº 4.939/2009, da Comissão de Saúde);
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de congratulações com a Associação Brasileira de Odontologia - Seção Minas

Gerais - pelo transcurso do Dia do Dentista (Requerimento nº 4.940/2009, da

Comissão de Saúde);

de congratulações com o Conselho Federal de Odontologia pelo transcurso do Dia

do Dentista (Requerimento nº 4.941/2009, da Comissão de Saúde);

de congratulações com o Sr. Pedro Ronaldo de Carvalho Filho, residente I da

Fundação Hilton Rocha, por ter obtido a primeira colocação no Prêmio Jovem Talento

do Hospital São Geraldo da UFMG (Requerimento nº 4.942/2009, da Comissão de

Saúde);

de congratulações com os Diretores e os alunos da Escola Municipal Maria da Cruz

Resende, de Ribeirão das Neves, e com Escola do Bairro Florença e seus alunos de

Educação de Jovens e Adultos - Eja -, pela apresentação do Projeto Fragmento de

Neves, na Casa de Cultura de Ribeirão das Neves (Requerimento nº 4.943/2009, da

Comissão de Cultura);

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, no Bairro da Roseira, da Escola Municipal Oswaldo de Oliveira, maior

escola rural do Estado, bem como pela qualidade do ensino e dos equipamentos

utilizados na referida escola (Requerimento nº 4.944/2009, da Comissão de

Educação);

de aplauso ao Deputado Carlos Mosconi pela homenagem que receberá do

Ministério da Saúde, que lhe concederá a Medalha de Mérito Oswaldo Cruz, na

categoria Ouro, pelos relevantes serviços prestados à saúde pública brasileira

(Requerimento nº 4.955/2009, da Comissão de Saúde).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 2009

ATA

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 11/11/2009

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Adelmo

Carneiro Leão, Juarez Távora, Lafayette de Andrada e Fábio Avelar (substituindo o

Deputado Inácio Franco, por indicação da Liderança do BPS), membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues.

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 de ofício do Sr. Lúcio Urbano

Silva Martins, Ouvidor-Geral do Estado, encaminhando o relatório da Ouvidoria-Geral

do Estado relativo ao primeiro semestre de 2009. O Presidente acusa o recebimento

das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: no

1º turno, Projetos de Resolução nºs 2.597/2008 (Deputado Antônio Júlio); 2.619 e

2.910/2009 (Deputado Jayro Lessa); e 2.473/2008 (Deputado Adelmo Carneiro Leão);

Projetos de Lei nºs 2.935/2008 (Deputado Adelmo Carneiro Leão) e 3.405/2009

(Deputado Juarez Távora); no 2º turno, Projeto de Lei nº 3.115/2009 (Deputado

Adelmo Carneiro Leão); e, em turno único, Mensagem n° 428/2009 (Deputado Zé

Maia). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. São

retirados da pauta por determinação do Presidente os Projetos de Lei nºs 3.521 e

3.826/2009, por não cumprirem pressupostos regimentais, e os Projetos de Lei nºs

3.506 e 3.882/2009, por terem sido apreciados em reunião anterior. Após discussão e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º

turno, do Projeto de Lei nº 3.115/2009 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão);

pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.876/2009 na forma do Substitutivo
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nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2 (relator:

Deputado Jayro Lessa); pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.321/2009

na forma do Substitutivo nº 2 e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça (relator: Deputado Juarez Távora); e pela aprovação, no 1º

turno, dos Projetos de Lei nºs 3.405/2009 com a Emenda nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça (relator: Juarez Távora); 3.680/2009 (relator: Deputado Inácio

Franco) e 3.854/2009 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça, com as Emendas nºs 1 a 3 (relator: Deputado Zé Maia). Na fase de

discussão do parecer sobre o Projeto de Lei Complementar nº 53/2009, no 1º turno, o

relator, Deputado Lafayette de Andrada, retira o parecer que havia apresentado e

solicita a distribuição em avulsos de outro parecer. O Presidente determina a

distribuição em avulsos do parecer pela aprovação do Projeto de Lei Complementar

nº 53/2009 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, e pela rejeição das Emendas

nºs 6, 7 e 9 a 12, da Comissão de Constituição e Justiça, e das Emendas nºs 14, 16,

24 e 25 e da Subemenda nº 2 à Emenda nº 2, da Comissão de Administração Pública

(relator: Deputado Lafayette de Andrada); e do parecer pela aprovação do Projeto de

Lei nº 3.864/2009 no 1º turno (relator: Deputado Zé Maia). 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 4.930 e 4.931/2009. 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 Gil Pereira

em que solicita seja encaminhado ao Secretário de Fazenda pedido de providências

para a reabertura do Posto Fiscal Ariston Coelho, em Montes Claros. Cumprida a

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

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a realizar-

se hoje, às 17h30min, com a finalidade de apreciar os Pareceres para o 1º Turno do

Projeto de Lei Complementar nº 53/2009 e do Projeto de Lei nº 3.864/2009; determina

a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Inácio Franco - Juarez Távora -
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Lafayette de Andrada.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 52ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 12/11/2009

Presidência do Deputado André Quintão

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

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

Palavras do Deputado Padre João - Palavras do Sr. Irio Luiz Conti - Entrega de

placas - Palavras de Dom Mauro Morelli - Apresentação musical - Palavras do Sr.

Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Weliton Prado - André Quintão - Délio Malheiros - Padre João.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - 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 Padre João, 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 Dom Mauro Morelli e o Conselho

de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais - Consea-MG -

pelos 10 anos de sua criação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma. Sra. Neila Batista,

Secretária Nacional de Assistência Social, representando o Ministro de Estado do

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias; os Revmos. Srs. Dom

Mauro Morelli, Presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional
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Sustentável de Minas Gerais - Consea-MG -; e Pe. Ademir Ragazzi, Vigário Episcopal

para a Ação Social e Política da Arquidiocese de Belo Horizonte, representando o

Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, Dom Walmor Oliveira de Azevedo; o

Exmo. Sr. Flávio Márcio Leopoldino Duffles, Secretário Municipal Adjunto de

Abastecimento, representando o Prefeito Municipal de Belo Horizonte, Márcio

Lacerda; a Exma. Sra. Celeste Leite Fróes, Diretora do Escritório de Representação

da Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes - em Belo Horizonte,

representando o Reitor, Paulo César Almeida; e os Exmos. Srs. Irio Luiz Conti,

Presidente da Fian Internacional, representando o Conselho Nacional de Segurança

Alimentar; e Deputados André Quintão e Padre João, autores do requerimento que

deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs. Carlos Fernando

Fagundes Amaral, Diretor do Idene; Gilson de Souza, Superintendente do Incra-MG;

Francisco Alves e Silva, Presidente do Instituto Solidário; Marco Antônio Pepino,

Presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Belo Horizonte; e

Ivan Pankararu e Alexandre Pataxó, Coordenadores do Conselho dos Povos

Indígenas de Minas Gerais; das Exmas. Sras. Lezir Maria Oliveira, Presidente do

Consea de Formiga; Vereadora Dulcinéia Caldeira, da Câmara Municipal de João

Monlevade; Sandra Vieira Ribeiro, Presidente do Consea de Oliveira; Valéria Santos,

Presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar de Contagem; Ana

Pascoal dos Anjos, Diretora Técnico-Operacional do Ceasa Minas; Manira Joseph

Dabion, especialista em políticas em gestão de saúde, representando a Subsecretaria

de Vigilância em Saúde; e Abigail Rocha, Presidente do Consea de Uberaba; e do

Exmo. Sr. Vereador Marcos Nunes, da Câmara Municipal de Viçosa e fundador do

Consea nesse Município.

Execução do Hino Nacional

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

pelo Coral Curumim Vila Pérola, sob a regência de Rodrigo Felipe Lima.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo
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O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Padre João

Exmos. Srs. Deputado André Quintão, autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem, grande companheiro e amigo, representando neste ato o Deputado

Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa; Pastor D. Mauro Morelli, Presidente do

Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais -

Consea-MG -, grande irmão, pai e amigo; Flávio Márcio Leopoldino Duffes, Secretário

Municipal Adjunto de Abastecimento, representando o Sr. Márcio Lacerda, Prefeito de

Belo Horizonte; Irio Luiz Conti, Presidente da Fian Internacional, representando o

Conselho Nacional de Segurança Alimentar; Exmas. Sras. Neila Batista, Secretária

Nacional de Assistência Social, representando o companheiro Patrus Ananias,

Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; e Celeste Leite

Fróes, Diretora do Escritório de Representação da Unimontes em Belo Horizonte,

representando o Prof. Paulo César Almeida, Magnífico Reitor. Saúdo as crianças do

coral, que vêm enriquecer esta reunião, e os muitos companheiros e companheiras

de luta da segurança alimentar, responsáveis por muitas conquistas e pelo

enfrentamento de muitos desafios, seja no Legislativo, seja nos órgãos públicos

federal, estadual e municipal e nos próprios Conseas de cada Município.

Celebrar 10 anos de existência é dar uma olhadinha para trás e enxergar, de fato,

muitas conquistas. Reconhecida como política pública, a segurança alimentar é algo

muito novo. Por um lado, a realidade é antiga e há o reconhecimento desse direito

por parte de muitos. Mas todas as organizações vinham muito mais numa linha de

filantropia e de solidariedade que do reconhecimento formal do poder público. Essa é

a novidade, embora também seja um desafio para que cada gestor público

reconheça, de forma coerente, esse direito e o expresse em cada ação. É importante

ressaltar a importância de Minas Gerais com a criação do Decreto nº 40.324, do

Governador Itamar Franco, que teve uma presença muito importante das dioceses,

sobretudo daquelas onde havia a Pastoral da Criança e do Menor.

Quem está lá desde o início é testemunha. Temos de celebrar estes 10 anos,

reconhecer a importância da articulação que se iniciou por meio das dioceses,
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sobretudo a Pastoral da Criança e do Menor, envolvendo as pastorais sociais. Só

depois houve a reformatação das organizações regionais. Ao longo da história,

muitas pessoas contribuíram. Algumas não estão mais entre nós fisicamente, mas,

com certeza, estão conosco nessa luta. Não temos dúvidas. Recebam o nosso

reconhecimento e gratidão. Avançamos nas conferências, nas articulações regionais,

na implantação dos conselhos em nível municipal, na luta.

Também temos de agradecer ao companheiro Deputado André Quintão por trazer

uma discussão em relação ao Orçamento, porque muito se fala em política pública,

mas é necessário disponibilizar recursos, seja no PPAG, seja na Lei Orçamentária, no

Orçamento de cada ano. Nem sempre há coerência. São desafios que nos fazem

amadurecer também. Quando se discute uma política, é preciso vê-la também no

Orçamento. Deputado André Quintão, por meio da Comissão de Participação

Popular, V. Exa. contribuiu muito.

Gostaria também de falar um pouco sobre D. Mauro, que também é nosso

homenageado. Assim, com certeza, estarei lembrando-me de todos. Todos se

sentirão contemplados desde o início da articulação, seja as pessoas que assumiram

a coordenação regional, seja aquelas que fizeram parte desde o primeiro conselho,

seja as que foram liberadas ao longo desse processo para dar suporte, seja as que

coordenaram algum trabalho, seja os parceiros, como o Cáritas, o Prosam, o Fórum

Mineiro. Tivemos muitos momentos ricos, muitas experiências positivas. Tivemos

caravana, momentos de descontração, momentos de trabalho, momentos de debate

duro. Todas as pessoas, por favor, sintam-se contempladas, homenageadas nessa

história de 10 anos, em um Estado que é desafiador para nós, pela diversidade, por

sua geografia, pela distância entre os Municípios, pela dificuldade de acessibilidade.

As caravanas, D. Mauro, não iam só ao centro da cidade, iam à mais distante

comunidade rural. Foram momentos muito ricos.

D. Mauro, somos gratos a Deus, a sua diocese, a Duque de Caxias, ao Rio de

Janeiro por tê-lo emprestado por um bom tempo para ser essa pessoa que incomoda

bastante, porque toca na consciência e no coração. De fato, essas frases que

pudemos recordar desencadearam uma série de ações, porque conseguiram

incomodar mentes e corações e fazer nascer uma nova consciência na área de
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segurança alimentar, nutricional, sustentável.

Foi aqui em Minas, dedicando-se a um trabalho, que sofreu um acidente. Foi como

Deus permitiu que em Minas Gerais o senhor tivesse uma experiência mais profunda

de Deus e visse a fragilidade da vida. Mas também há a dialética da grande força que

a vida tem quando a pessoa se dedica e tem disciplina. Com disciplina, aliada ao

acesso ao alimento em quantidade, qualidade e regularidade e à atividade física,

consegue-se vencer as barreiras que a idade ou os acidentes impõem.

Esta homenagem é quase nada diante do tanto que o senhor dedicou a nós,

mineiros, a cada criança de Minas, a cada entidade que foi provocada a iniciar uma

organização dentro de um projeto de trabalho e renda. Que todas essas ações sejam

como hino de louvor a Deus e uma prece em favor da vida e de sua saúde, para que

possa continuar dando grande contribuição em Minas, no Brasil, na FAO. O senhor

nos dá segurança, pois, onde está, consegue levar uma nova consciência do que é

mais sagrado, o acesso ao alimento, superando toda e qualquer forma de

humilhação. Esse ainda é o grande desafio: ter acesso ao alimento em quantidade,

qualidade e regularidade, mas enquanto direito e não como favor, muito menos

levando as pessoas a humilhar-se.

Encerro desejando-lhe a grande força de Deus para que o senhor continue firme na

fé, na luta e nos ensinando a ter sensibilidade e iniciativas em favor do nosso

próximo, sobretudo em relação ao que é mais sagrado. Obrigado. Força de Deus,

vida e saúde.

Palavras do Sr. Irio Luiz Conti

Exmo. Sr. Deputado Padre João, autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem, em nome do Consea-MG, agradecemos profundamente essa iniciativa,

porque estamos certos de que, junto com a homenagem a D. Mauro, no coração dele,

os pobres da terra estão sendo homenageados porque lutam por segurança,

soberania, direitos humanos e alimentação. Não tenho dúvida disso e certamente

muitos de nós também não. Obrigado por essa iniciativa brilhante de realizar este

bonito evento de agradecimento ao D. Mauro e ao Consea-MG.

Na pessoa do Exmo. Deputado André Quintão, autor do requerimento que deu

origem a esta homenagem, representando o Deputado Alberto Pinto Coelho,
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Presidente da Assembleia, saúdo os demais componentes da Mesa. É uma grande

satisfação estarmos aqui compartilhando deste bonito momento. A Assembleia abre

as portas para esses eventos ricos e nobres, homenageando pessoas que têm uma

trajetória, uma história importante, como D. Mauro. Senhoras, senhores, crianças,

adolescentes do coral, nos sentimos agraciados por compartilhar deste momento. D.

Mauro e demais integrantes da Mesa - permitam que eu me dirija diretamente a D.

Mauro -, sinto-me dividido, porque falar em nome do Renato Maluf, Presidente do

Consea-MG, e de tantas outras pessoas que são companheiros históricos do senhor,

nessa longa trajetória de luta pela segurança, soberania, direito humano e

alimentação, é uma missão muito difícil. Por isso estou falando e também trago o

sentimento, o agradecimento, a alegria de um grande número de pessoas de

diferentes lugares, das bases de nossos Municípios e Estados, e até do Consea

nacional. Receba nosso agradecimento, nosso reconhecimento e nosso louvor por

essa bonita história que o senhor partilha hoje e tem partilhado ao longo de sua vida

com tanta gente.

Uma das reflexões bonitas de sua autoria, que não foi citada no vídeo, diz assim:

“Sentir fome quando se tem comida é uma beleza. Não ter fome é um problema de

saúde. Não ter comida é uma violação de um direito básico. Ninguém vive sem pão e

sem beleza”. São trechos muito ilustrativos, pois juntam a noção do direito, do acesso

à arte, da beleza, para termos vida em abundância, como o senhor tanto fala. Se

olhamos de um jeito mais amplo o contexto mundial, constatamos que nesta semana

e na próxima muitos olhares estarão voltados para Roma, porque, a partir desta

semana, começam duas reuniões importantes. Uma delas é a Cúpula Mundial de

Alimentação, chamada Cúpula Paralela, que é formada por uma grande quantidade

de organizações e movimentos sociais que trabalham com o tema da segurança,

soberania, direitos humanos e alimentação. A outra, na semana que vem, é a Cúpula

Mundial da FAO, que traz várias preocupações. A assembleia em Roma será

revestida de caráter de preocupação e apresentará algumas perspectivas

interessantes. Pela primeira vez, celebramos o Dia Mundial da Alimentação, no dia

16/10/2009, ocasião em que a FAO anunciou que 1.020.000.000 de pessoas passam

fome no mundo, em diversos lugares, inclusive no Brasil, em Minas Gerais e em Belo
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Horizonte. Para quem tem coração, isso é um forte clamor. Ao mesmo tempo, a FAO

reafirmará com força que, se, por um lado, há um contexto de crise do sistema

alimentar, um dos elementos fortes que o compõem é exatamente o

desmantelamento do sistema de produção da agricultura familiar e camponesa, que,

em boa parte, é responsável pela produção dos alimentos em todo o mundo. Esse

será um tema relevante desse evento e certamente será também amanhã, no debate

que realizaremos aqui.

Outro tema importante, mencionado pela FAO, é a concentração do processo de

produção, de transformação e de distribuição de alimentos. Mais e mais, a questão

dos alimentos está ficando altamente concentrada, está virando mercadoria. Esse é

um problema internacional. Todas as organizações, entidades e pessoas devem

empenhar-se nessa causa, a fim de pensarmos alternativas que ajudem a

desconcentrar esses processos violentos e violadores de direitos humanos, devido à

concentração exacerbada dos alimentos no mercado, desde as sementes até à

distribuição no varejo.

Por outro lado, a FAO, olhando para a frente, irá dizer que, em 2050, será preciso

que a produção de alimentos no mundo tenha aumentado cerca de 70%.

Acrescentará mais um pontinho dizendo assim: “No mundo, o problema básico não é

a produção de alimentos, mas, sobretudo, a distribuição deles”. O José Graziano, no

Dia Mundial da Alimentação, disse: “Na América Latina, o problema do acesso é o

calcanhar de Aquiles de países que estão produzindo e exportando alimentos”. Esse

é um dos grandes problemas e deve ser enfrentado no mundo todo e em cada lugar

onde vivemos.

A FAO dirá ainda que é preciso repensarem-se os papéis da agricultura e do

Estado, que precisa ser ativo no controle dos processos de produção e de distribuição

de alimentos. O mercado não consegue fazer isso, como ocorria durante um certo

período. No Estado mínimo, o mercado não consegue fazer esse controle de

produção e distribuição de alimentos. Ele não consegue. Existem essas questões,

entremeadas com mudanças climáticas, que também são grandes desafios para a

segurança alimentar e para o acesso à alimentação.

Fiquei alegre quando anunciaram o nome do Consea-MG. Os Conseas de Minas e
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do Rio Grande do Sul possuem uma característica interessante: pelo que sei, são os

dois Conseas que agregam em seu nome a palavra “sustentável”: Conselho de

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. A palavra “sustentabilidade” mais e

mais precisa ser trazida para as rodas, aprofundada, discutida e entendida com as

suas consequências mais profundas.

Ponderadas essas questões mais gerais, eu diria, trazendo a questão para o Brasil,

que tivemos um longo período iniciado com José de Castro, como bem lembra o

vídeo. José de Castro dizia que a fome é um problema não só decorrente de

catástrofes naturais, mas causado pelos homens e, portanto, requer

encaminhamentos e soluções políticas. Na sequência de José de Castro, duas

pessoas interessantes - D. Mauro e Betinho - começaram a operacionalizar a ideia de

que a fome de fato é um problema político e requer um conjunto de mobilizações

sociais. Aí, são desencadeadas várias iniciativas em torno de ações de cidadania,

incluindo fóruns e outros espaços.

Tivemos uma primeira etapa forte, em que a segurança alimentar contou com

pessoas e lideranças fortes, que deram visibilidade a essa questão e a trouxeram

para a roda. Na sequência, tivemos outro momento, ou seja, o da emergência de

organizações da sociedade civil que tratavam o tema da segurança e da soberania do

direito humano à alimentação. Vários fóruns de segurança alimentar surgiram e se

fortaleceram, como o mineiro, o brasileiro e tantos outros. Na sequência, tivemos

outro período. Houve um pequeno vácuo, porque os Conseas não se consolidaram

no Brasil. A partir de 2000, tivemos a articulação e os Conseas. O tema da segurança

e da soberania do direito humano à alimentação adentrou os espaços institucionais

do Estado.

A criação dos Conseas ajuda fundamentalmente nesse processo. Sabemos o

quanto o senhor foi não só colaborador, mas também condutor de processos

importantes nessa área ao fazer com que, de fato, o Estado se empenhasse nas

grandes questões de segurança e soberania alimentar.

Agora, estamos vivendo outro desafio, que é grande, mas está bastante

disseminado e capilarizado. A segurança, a soberania e a alimentação se constituem

direitos das pessoas e obrigações do Estado. Nesse aspecto, passamos a discutir,
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nos Estados e Municípios, duas questões importantes, sendo uma delas a política

nacional de segurança alimentar e nutricional. Parabéns a vocês, de Minas, que já

vêm discutindo isso há muito tempo. No Brasil, isso ainda não existe e só agora

começamos a discussão. Portanto, trata-se de um passo fundamental o que estamos

dando.

Outro aspecto essencial que também, aqui, vocês já têm bem mais consolidado é a

criação e a implantação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional,

para compreender, de fato, o enfrentamento dessa questão tão importante para o

Brasil, como parte estrutural das políticas do Estado brasileiro. Esse é um passo que

agora iniciamos. Nos próximos dois, três, quatro, cinco anos, vamos consolidar um

sistema nacional complexo e interdisciplinar, que não é simples e também tem

respostas relevantes para esse meio. Aliás, ele é bem mais complexo que o SUS e o

Suas. Assim sendo, sabemos da importância que vocês têm no Consea de Minas,

uma vez que, em várias iniciativas, sempre foram pioneiros. Isso ocorreu tanto com a

Losan, que foi a primeira lei orgânica estadual e anterior à nacional, quanto com

outras iniciativas, como a própria criação do Consea, em que vocês também foram

pioneiros. Não tenho dúvidas de que, na implantação do sistema, também terão

muitas lições e exemplos interessantes para compartilhar com os demais Estados e

Municípios, dada a experiência acumulada ao longo de todo esse tempo e a forte

liderança de várias pessoas do Consea. Aliás, a própria estrutura do Consea é bem

consolidada.

Concluindo, passamos a conceber a segurança alimentar e nutricional - que, num

primeiro momento, era muito mais uma passagem das necessidades para os direitos

- como uma passagem dos direitos para as obrigações, a fim de garantir que o

Estado cumpra com suas funções, que são ligadas ao campo da alimentação, entre

elas esse passo que estamos dando também em âmbito nacional, que garante o

direito humano à alimentação na Constituição. Isso já foi aprovado em 1º turno, e

acreditamos que, até o fim do mês, seja aprovado em 2º turno, o que propiciará a

passagem do estado de necessidade para estado de direitos, e a do estado de

direitos para o de obrigações do Estado. Só assim, nós, cidadãos de direitos, vamos

poder cobrar do Estado, em seus diferentes níveis, instâncias e esferas de governo,
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aquilo que é o direito mais fundamental e sagrado, que é o direito à vida e à

alimentação.

Portanto, D. Mauro, o senhor faz parte dessa história, teve e tem uma contribuição

fundamental. Parabéns pelo seu histórico de vida, pelo seu testemunho e pela sua

dedicação. Os pobres do Brasil agradecem sua dedicação e seu empenho. Aquilo

que está sendo construído hoje, com uma capilaridade e quantidade de lideranças

múltiplas e infinitas, não se resume a José de Castro, Betinho e D. Mauro, mas a

todos nós e a esse grande número de pessoas empenhadas na mesma causa.

Continuemos unidos nessa luta. Obrigado.

Entrega de Placas

O locutor - Neste momento, o Deputado André Quintão, representando o Presidente

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

Dom Mauro Morelli, Presidente do Consea-MG, de placas alusivas a esta

homenagem. A primeira placa, a ser entregue a Dom Mauro, traz os seguintes

dizeres: “Ativo participante de grandes movimentos político-sociais do País, Dom

Mauro Morelli se destaca, há anos, na defesa de nobres causas: a organização

comunitária e o fortalecimento dos movimentos populares, a derrubada da ditadura

militar e o restabelecimento da ordem democrática. E a mais difícil e longa das

batalhas: a defesa dos direitos humanos, em especial o direito ao alimento e à

nutrição. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem a honra de homenagear este

símbolo das lutas sociais, Presidente do Conselho de Segurança Alimentar e

Nutricional Sustentável de Minas Gerais - Consea-MG - desde sua criação, em 1999”.

A segunda placa é destinada ao Consea: “Enfrentando sem temor os desafios

inerentes à luta pela defesa da vida dos mais necessitados, o Conselho de

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais dedica-se

incansavelmente à erradicação da fome no Estado. Orientado por valores como a

solidariedade e o pluralismo, o Consea-MG, com sua ampla atuação, contribui

efetivamente para a materialização da democracia no País. A Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais presta homenagem a este importante órgão colegiado de

interação entre governo e sociedade civil, pelo transcurso do aniversário de 10 anos

de sua criação”.
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O Sr. Presidente - Gostaria de convidar o Deputado Padre João para fazer a

entrega das placas conosco.

- Procede-se à entrega das placas.

Palavras de Dom Mauro Morelli

Boa-noite. Nas pessoas do Deputado André Quintão e da Sra. Neila Batista,

cumprimento toda a Mesa e, com o coração alegre e em festa, saúdo cada uma das

mulheres e cada um dos homens aqui presentes, companheiras e companheiros de

10 anos de caminhada. Caros amigos, ao longo de todos esses momentos que

vivemos, lembrei-me constantemente de uma figura inesquecível: D. Luciano Mendes

de Almeida. Vamos também reverenciar a sua memória. D. Luciano, na reunião do

Movimento pela Ética na Política, que abrangia mais de 70 entidades nacionais, tinha

uma Secretaria que era integrada pela CNBB, OAB, ABI, CUT, Ibase, Inesc - não me

lembro exatamente quantos órgãos. Na reunião dessa Secretaria, diante da reflexão

feita sobre a corrupção e o resultado do “impeachment”, chegou-se à conclusão de

que o Brasil vivia duas graves expressões da corrupção: a concentração de renda,

que persiste ainda, e a grande produção de alimentos para converter em moeda,

causando degradação ambiental, miséria e fome. Lá, decidiu-se lançar a Ação da

Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. Quem cunhou essa frase foi D.

Luciano Mendes de Almeida. Queria trazer aqui essa figura inesquecível.

Aliás, fiquei Bispo por causa da mãe de D. Luciano. Éramos Pe. Mendes e Pe.

Mauro numa reunião da CNBB do Estado de São Paulo. E ele me disse que estava

aflito porque sua mãe estava doente e, em Minas, tinha que prestar serviço à

coordenação técnica da Assembleia do Estado. E me perguntou como faria. Eu lhe

disse: “Pe. Mendes, se eu puder resolver, conta comigo. Explica-me o que será feito,

e te ajudarei, se D. Gabriel permitir, para você ir para casa”. D. Gabriel era o Bispo-

Presidente - na época, era um Bispo e um Padre Subsecretário. E lhe disse para

deixar os Bispos cuidarem de si e ir cuidar da sua mãe, que era mais importante. Mas

ele não era capaz de fazer isso. Nessa circunstância ele foi, e eu assumi a

Coordenação da Assembleia. Houve uma mudança de estrutura, cinco Bispos foram

eleitos, e eles escolhiam um Padre Secretário. Assim, acabei entrando na CNBB por

causa da mãe de D. Luciano e da solidariedade. E eu e ele nos tornamos Bispos.
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Estivemos juntos todo esse tempo. Muitas vezes, eu chegava a Brasília, ainda na

época do Consea, e encontrava, às 23h30min, D. Luciano inclinado, com a cabeça

em cima do tijolo - o livro de oração. E eu dizia: “D. Luciano, Deus me mandou vir

aqui te ver para você colocar sua cabeça no travesseiro, que Ele ficará mais feliz”.

Fica assim uma lembrança carinhosa de D. Luciano.

Na entrada, o Pe. João, querido amigo e companheiro, perguntou-me o que estava

acontecendo. Não deu nem tempo para entendermos bem a pergunta, se era para

nós, para mim, para ele, para vocês, para o Patrus, para quem ele estava

perguntando. “Vamos ou não vamos? Parece que estamos indo para trás. Aonde

vamos?” Tentarei dizer-lhes o que sinto. Aos 74 anos, as homenagens, conforme

Salomão dizia, eram tudo vaidade das vaidades. Depois de 24 anos na Baixada

Fluminense, num sábado à noite minha casa foi assaltada. A minha irmã teve a

capacidade, como assistente social, de administrar quatro encapuzados durante uma

hora inteira e, em nenhum momento, fizeram-lhe alguma agressão física. Muitas

coisas foram carregadas, mas não temos muito. Perguntaram se ela tinha jóias, e ela

falou para olharem em seu guarda-roupa. E disse-lhes que, no bairro deles, todo

mundo tinha televisão melhor que a nossa. Nem carregaram a televisão. Havia um

aparelho de som, do Antigo Testamento, pesadíssimo. Eles até disseram ao telefone

um para outro: “Entramos numa fria”. Pegaram o meu tênis, um qualquer, levaram-no

e disseram: “O padre é chique, usa tênis”. Mas o meu tênis não custou mais do que

R$110,00. Eu uso muito tênis para caminhar. Ao receber essa placa bonita, eu queria

revelar que eles carregaram todas as minhas medalhas. Eu tinha medalha de Minas,

medalha federal, enfim, eu tinha uma mala cheia de medalhas. Antigamente eu as

guardava em saco de supermercado, estava então numa mala. Carregaram tudo.

Hoje o Dr. Danilo me explicou que eles convertem tudo aquilo e apuram alguns

quebradinhos. Então, todas as minhas homenagens foram reduzidas a pó. Eu falei:

“Que coisa!” Mas ninguém tira a honra de ninguém, não é? Tudo isso é um

reconhecimento da caminhada de um povo. Alguém de nós sempre é expressão

física, é rosto de um movimento. É um idiota perfeito quem pensar que tudo aquilo é

para ele. Ninguém se explica sozinho, nada é feito sozinho. Lembro-me de que lá em

Brasília, no Consea, todas as homenagens que recebia eu colocava no pescoço de
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cada um dos membros da nossa equipe. Então, tudo isso é endereçado a vocês. Foi

por isso que chamei os dois representantes, uma mulher e um homem, para

receberem a homenagem, que pertence a todos nós, dos 10 anos do Consea.

Vou apresentar algumas coisas em que acredito hoje. Não vou ser longo, até

porque há um relógio ali em cima. Em que estou acreditando? Estou mais disposto do

que nunca. Neste ano eu atravessei algumas dificuldades, uma bronquite e outras

broncas que não quero mencionar. Portanto, vivi um momento de retração. Tive uma

experiência interessantíssima em nível local, ao ver quatro anos de trabalho se

desmoronando. Quando se muda um Prefeito, alguns pensam que são donos do

Município. Então, um trabalho de quatro anos foi para as cucuias, inclusive o nosso

Centro de Referência, um belo projeto com recursos públicos. Hoje não temos mais

nem acesso. Fui obrigado a rever muitas coisas. Aliás, construímos um prédio com

R$400.000,00 do Ministério de Ciência e Tecnologia; na mesma cidade, fizeram um

outro que não é maior do que o nosso por um e meio. Essa é uma pequena diferença,

André, para ver como as coisas são encaminhadas. Estou revendo o que vivo hoje.

Vou novamente dizer a vocês que a minha motivação para estar em pé todos os dias

é caminhar para viver. Tenho caminhado bastante. Nesses últimos meses, mudei de

casa, reformei-a, e então complicou um pouco a vida, mas eu procuro caminhar

muito. No Paraná, eu tenho caminhado com o Movimento Andas, para valorizar a

agroecologia, a agricultura familiar. São caminhadas de 10Km. Quando eu chego, as

pessoas dizem: “Será que ele aguenta?”. Eu digo baixinho: “Dobre a língua”. Mas é

importante caminhar. Em que rumo estou caminhando? Em que estou acreditando?

Sonhei, Irio, que no fim do mandato do Lula teríamos, Deputado André Quintão, em

todos os Municípios, a lei. Não vamos ter. Só 11 Estados possuem. O que significa

isso? Qual a estrutura? Qual é o recurso? Quantos Municípios possuem a lei? Eu

ajudei três ou quatro e estou arrependido, para ser honesto. A primeira lei municipal

foi em Indaiatuba, em Duque de Caxias, Porto Alegre. Ajudei algumas, mas são

poucas. O desafio ainda é muito grande. Foi mencionado aqui que a fome ainda é

entendida no mundo político, no mundo popular, no religioso, como questão de

assistência social e de caridade. E não é. Eu queria dizer a vocês que há dois

documentos importantes do mês de junho. Um do dia 16, do Presidente interino do
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Brasil. A coisa é curiosa, pois ele é Vice-Presidente. O Presidente está vivo e

trabalhando, mas outro assume. Não entendo isso. O Lula não teve o privilégio de

homologar a Lei nº 11.947, que dispõe sobre a alimentação escolar. Costumo dizer

ao povo que devem conhecer a lei, por três razões: a primeira, para se defender dela;

a segunda, para tentar aplicá-la em seu favor; e a terceira, para mudá-la, porque não

é boa mesmo. A Lei nº 11.947 é ótima. Estou com 74 anos, mas tenho planos de, até

os 90, brigar para que ela seja de fato aplicada.

Até 2025, espero andar por aí brigando. No dia em que a lei foi homologada, estava

em Cascavel, com 50 Municípios presentes, falando dela. Já estamos no Paraná,

com 8 Municípios trabalhando juntos para implementar um plano da microrregião,

para produção de alimentos para a escola. Em Pernambuco conseguimos unir 13

Municípios, de vários partidos, num acordo político. Queria fazer um apelo ao

Ministério de Desenvolvimento Social, porque está nos devendo uma nova lei de

consórcio de segurança alimentar. A lei que está lá é menor que a vida. Ela não

serve. É preciso uma lei mais generosa, que contemple a essência do direito de

alimentação e nutrição. Ele não será garantido se não se articularem família,

sociedade e todos os níveis de governo. Um consórcio municipal, regional, de

segurança alimentar, que não garanta a participação da sociedade, não serve. Em

Pernambuco, o bispo, com muita sabedoria, disse que, por causa da capacidade das

Câmaras e dos Prefeitos de entenderem juridicamente, estão com um consórcio que

não tem o tamanho da vida, mas, graças a Deus, fizeram um acordo com os

governantes. Aquele consórcio tem, juridicamente, uma estrutura, politicamente tem

outra. Há dois anos me prometem, no Ministério, fazer uma nova lei, mas isso não

acontece. Acredito muito que agora é a hora de se criar mais do que Conseas, os

consórcios de segurança alimentar, com a grande participação do povo produtor, dos

produtores rurais e urbanos. Agora é a hora de chegar ao que sonhávamos. Em

1994, a primeira conferência nacional, na última semana, pedia um projeto de

desenvolvimento para o País que tivesse a segurança alimentar e a nutrição como

bases da soberania. Mas dizíamos que era preciso, num país que se desenvolve, ter

a segurança alimentar como eixo, porque a essência da nutrição está na natureza.

Em cada região, a mãe natureza dá uma resposta. Então, segurança alimentar e
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nutricional é descentralizada, porque a natureza é diversa, é rica. Se formos

esquimós, a natureza vai nos dizer: “Se quiserem viver aqui, olhem o que têm para

comer”. No cerrado, temos um modo de comer, no Nordeste temos outro. Cada

região oferece o que lhe dá vida e saúde. Nem o Lula sabe que a Lei nº 11.947 é a

coisa mais importante de seu governo. Defendi a lei provisória e quase apanhei de

assessores na CNBB. Disseram que o Lula era um traidor, que era isso e aquilo. Eu

lhes disse que viviam num planeta que não era o meu. O Lula não é ditador, o Lula

não fez revolução. Ele é um cidadão que acredita na dignidade, que quer o trabalho,

que quer justiça. Esse é o Lula que sempre conheci. Defendi a medida provisória. Ela

foi convertida em projeto de lei, foi aprovada e homologada. Essa lei é decisiva para o

Brasil. Sua regulamentação é velha. Temos de ser mais novos, aproveitar todas as

outras medidas e ajuntá-las. Essa lei exige uma nova economia, uma economia

solidária.

No Ministério do Trabalho temos um grande brasileiro, o Prof. Ministro Paul Singer,

cuja proposta é a seguinte: sem economia solidária, essa medida nova, preciosa, não

dará em nada. A lei estabelece que isso é um direito, que o alimento deve ser

saudável e resgata aquilo que foi nossa preocupação na primeira hora e que ainda

continua: a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que é fruto do trabalho de 10

anos do movimento de saúde. Quando chegamos a Minas, não tínhamos digitado

nenhuma informação do monitoramento nutricional das crianças. Estava em caixa de

sapato, literalmente. Foi feito aqui um mutirão que produziu a informação. Nas suas

diretrizes, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição pede, entre outras coisas, o

monitoramento nutricional, especialmente de crianças.

O monitoramento nutricional de criança tem de ser feito mensalmente, e não de vez

em quando. Se for de quatro em quatro meses, não tem valor científico, porque

criança muda a todo o instante. Então, temos de ser honestos. Essa lei resgata a

Política de Alimentação Nutricional, quando estabelece que o alimento tem de ser

saudável. Acrescento duas outras palavras: adequado e solidário. Bendita Lei nº

11.947, pois estabelece que isso é uma questão de educação. E é. Doravante, é

obrigatório ter-se em todas as escolas a educação alimentar e nutricional.

Já estamos trabalhando em algumas universidades para produzir subsídios. Onde
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moro já estamos com um programa em andamento que atingirá, de imediato,

algumas escolas ligadas à Igreja e 500 famílias. Faremos um programa teórico e

prático com crianças e adolescentes. Elas ficarão duas horas de manhã e duas horas

à tarde ao lado da minha casa aprendendo a conhecer semente, a tocar a terra e ver

como a vida é uma bênção. Como consta na lei, é uma questão de educação.

Alimento bom é produzido na vizinhança da escola pelos produtores periurbanos e

rurais, porque eles produzem o que a região oferece. O primeiro critério de nutrição é

saber o que se está produzindo, é a agricultura familiar. O Pronaf surgiu no dia em

que o Consea foi instalado. O Plínio, eu e outro nos reunimos lá, na CNBB, e

decidimos mexer um pouco as coisas, porque elas não estavam confortáveis. Não

quero nem lembrar algumas coisas do passado. Nunca vi um reunião tão triste como

a instalação do Consea no primeiro momento do governo Lula. Realmente, foi uma

reunião muito difícil. Na manhã seguinte, fomos até a CNBB para encaminhar alguma

coisa. Mas até agora, a impressão que tinha era a seguinte: essa coisa é boa, vamos

dar um apoio à agricultura familiar. Agora, vem uma lei que estabelece que quem

deve produzir comida para 50 milhões de pessoas - adultos, crianças e jovens - em

programas de educação é a agricultura familiar. A lei veio estabelecer que 100%

dessa comida pode e deve ser produzida pela agricultura familiar. O Prefeito é

obrigado a comprar pelo menos 30% dessa comida.

Alguém me disse: “D. Mauro, no art. 14, o Lula entregou tudo isso para os

latifundiários, para o agronegócio”. Então, respondi que o Lula está dizendo o

seguinte: “Sociedade, governos e organizações sociais, sejam competentes. Vamos

fazer com que a agricultura familiar entregue à escola aquela comida de boa

qualidade” Não vamos nivelar as coisas por baixo. Deputado Padre João, é hora de

competência. Estou impressionado com essa lei, pois ela é espetacular. Se for

implantada, responderá ao sonho de 1994. Ao estabelecer que se deve produzir o

alimento no Município, o Prefeito terá de comprar no seu Município, caso ele não

tenha, comprará no Município vizinho, e assim por diante. Ou seja, só comprará em

outro Estado, caso não encontre o produto.

Conversei com um Senador do Rio porque o governo daquele Estado era contra a

lei, por causa dos pelo menos 30%. Obviamente eles tinham de ser contra, porque o
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Estado do Rio não produz comida. Só 5% dos hortigranjeiros são produzidos lá. O

resto vem de Minas e São Paulo. Eles deveriam ser a favor de produzir comida

naquele Estado, onde morei 24 anos.

Essa lei vem pedir um projeto de economia. Você pega a microbacia, oito

Municípios, dez Municípios, e o consórcio é necessário para isso. Cria-se um plano

regional. Cria-se um mercado interno. Não é Araçatuba que vai ditar o preço do boi

naquela região. Nós vamos pegar um dinheiro carimbado, que alguns pensam que é

do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Não é. É do Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação. É dinheiro que está na Constituição, que deve estar

no Orçamento. É diferente. Não é o dinheiro de compra direta, é do Fundo. Esse

dinheiro transforma-se em comida. Unem-se as produções urbana, periurbana e rural,

e produz-se comida. Hoje se faz o contrário. Pega-se comida e converte-se em

moeda. Enquanto comida for “commodity”, enquanto for mercadoria, haverá

degradação ambiental, haverá fome e miséria no mundo.

Essa lei muda. Vem dizer que precisamos de desenvolvimento local. Nunca vi uma

lei tão sábia. Nem sei se os que a criaram entenderam isso. Governos são governos.

Conheço governos melhores do que os governantes. Disse ao José Dirceu que,

quando chegou lá, eu já tinha dois anos de gabinete do Palácio do Planalto. Eu sei o

que é uma Presidência, sei como funciona aquilo. Sei que a burocracia é a maior

inimiga da cidadania. O negócio é sério.

Hoje acredito em um povo competente, nas produções periurbana e urbana. Os

perecíveis deveriam ser todos produção urbana, tudo perto da escola, o mais

próximo, como em Sete Lagoas - associações produtivas, alimento bom. Já há dois

anos as pessoas tiram R$800,00 por mês. Não foi o que vi lá? É organização.

“Competência” é a palavra que venho dizer aqui.

Visitei oito Câmaras Municipais no Paraná. A última, com nove Vereadores. Quem a

presidia era uma mulher, a única naquela Casa. Competente. Gostei da reunião. Os

Vereadores disseram: “É a melhor reunião que tivemos nesta Câmara”. Tive reunião

com todos oito, dizendo que, para essa lei funcionar, tem de haver um pacto social.

Então, os produtores e as produtoras do campo e da cidade constroem um acordo

com o poder público para produzir alimento saudável, adequado, solidário para
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aquela criançada. Que coisa bonita! Aí é preciso ter uma lei. A Lei de Segurança

Alimentar Municipal com que sonho hoje avaliza na região e no Município um pacto

para produzir comida para a escola. Para fazer isso são necessárias muitas medidas,

muitas coisas importantes.

As Câmaras deveriam fazer em cada região como fizeram em Pernambuco, onde

13 Câmaras chegaram a um acordo. A partir de um protocolo de intenções, criou-se

um consórcio que autoriza os Prefeitos. As Câmaras têm de dar ao Executivo

condição de realizar o necessário, quer medidas de Orçamento, quer medidas

ambientais. Há um mundo de coisas a serem trabalhadas. Hoje sonho com uma lei

que garanta a produção de alimento saudável e adequado para as escolas em cada

microrregião. Se essa lei tratar de tudo, se garantir o começo, depois iremos para

outras etapas.

Em 2010, vamos fazer o que é possível. Se é 28, 32 ou 7, não me importo. Vamos

fazer o que é possível em 2010 para começar a aplicar a lei. Mas, em 2010, vamos

nos mexer para fazer um plano de 11 para 15, com uma previsão de 15 para 20 e de

21 para 25, para podermos dizer que estamos aqui e vamos chegar lá. Isso é uma

política de Estado, não tem nada a ver com eleição de Governador nem de Prefeito.

Podemos planejar três períodos importantes. Estamos aqui e vamos chegar, em

2025, a 100% na produção de alimento saudável e adequado em cada Município e

em cada região para nossa criançada e juventude. Isso é muito importante, é

desenvolvimento do País, é mudar o Brasil de baixo para cima.

É preciso pensar a partir de cada microbacia. Para mim, a conversão das nossas

comissões regionais será incentivar a nucleação das regiões de microbacias. Podem-

se desenvolver uma região maior e também as menores, dividindo o Estado em

várias regiões. Vejo aí um grande caminho transformador. O Deputado Padre João

perguntou onde nós estamos. Estou recolhido, empurrando isso desde a primeira

hora. Não gasto minha energia com bobagem. Minha energia, minha virgindade,

minhas forças vitais, não vou jogar fora por qualquer coisa. Essa lei merece.

Gostaria de falar outra coisa. Quando saí, deixei a diocese para cuidar disso, e

vocês têm um pouco de responsabilidade. Quero agradecer ao povo de Minas, aos

governos Itamar e Aécio o apoio que me deram para que eu acreditasse mais e
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trabalhasse mais. Graças à minha condição de Presidente do Conselho - nem todos

entenderam isso, há gente muito mesquinha e medíocre, mas deixem para lá -, andei

o Brasil todo ajudando as coisas acontecerem. Se não fosse o apoio de Minas Gerais,

eu não teria pernas nem condição de fazer o que fiz por aí afora. Parece que,

ultimamente, descobriram que é muito maior do que eu mesmo imaginava.

Escreveram que eu deixei a diocese para cuidar de assuntos pessoais. Isso é

divulgado por onde vou, eles leem que D. Mauro, Bispo Auxiliar de São Paulo, Bispo

Diocesano de Duque de Caxias, saiu para se dedicar a coisas pessoais. Não deixei a

diocese para me dedicar a coisas pessoais. Deixei porque, na Baixada, chegamos a

40 mil crianças. Estatística é bom quando tem rosto, nome e endereço. E, para nós,

40 mil crianças tinham rosto, nome e endereço. Isso me comoveu. Vi crianças

desnutridas, com os intestinos para fora por causa da desnutrição. O que eu vi não é

pouco. Comove-me. O que me move comove. Que criança não morra criança.

Sempre cito essa passagem de Isaías. Criança não é concebida e dada à luz para

viver uns poucos dias. Nenhum adulto vai ficar curto dos seus anos, o povo vai

plantar, vai colher, vai habitar, e quando alguém morrer com 100 anos, vão dizer que

morreu jovem.

Ao lado dessa Lei nº 11.947, o Papa Bento XVI publicou, no dia 29 de julho, a

encíclica “A caridade na verdade”. Ele dedica uma página ao assunto, o que é

suficiente, pois uma página de Papa vale mais do que um livro meu. Eu me senti com

a alma lavada. Não cuido de coisas pessoais. Como é que um bispo não cuida de

uma diocese? O Papa disse que, para a Igreja, a questão da fome não é algo a que

pode ficar acomodada. Lamentavelmente, acomodou. Nem a CNBB entendeu essa

questão na sua grandeza, e o mutirão não foi levado à frente como deveria ser. D.

Luciano e eu sofremos com aquilo, mas não foi à frente. Não se trata de mais uma

pastoral. O Papa diz que é um imperativo ético para a Igreja fazer isso, e que, graças

a Deus, tem um bispo católico fora do sistema. Estão querendo o sistema, e estou

fora do sistema. É a primeira coisa que acontece com o arcebispo emérito. Na Igreja,

tudo é 8 ou 80, e não pedi para ficar aposentado, pedi para ficar liberado. Eles me

defenestraram, não sou mais membro da CNBB. Se houver um concílio em Roma ou

em qualquer lugar, sou padre conciliar como qualquer outro bispo. Mas, na CNBB, já
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não apito mais. É ridículo.

O que o Papa diz como um imperativo ético é o seguinte: “Nesse mundo

globalizado, trabalhar alegre para a eliminação da fome é contribuir para a paz

mundial e preservação da terra”. Vejam que coisa fabulosa. Diz isso lá. Eu vou pedir

uma audiência para ele no ano que vem, a partir da encíclica. Se ele não me der, direi

que rasgue sua encíclica porque estou fazendo o imperativo ético. Papas e Bispos

não dizem como devem dizer. Padre pode falar um pouquinho melhor, mas o Papa

não diz. Mas quer dizer que é preciso uma nova estrutura econômica, novos

caminhos, caso contrário isso não será resolvido. Ele diz que é um direito primário,

sabem por quê? Se faltar comida, a criança que nasceu morre. Se ela morrer, não

será da direita, nem da esquerda, nem católica, nem espírita, nem afro, ela irá para o

cemitério e Deus não quer isso. Hoje, meus irmãos, acredito no diálogo interreligioso.

Meu rumo é a Lei nº 11.947 e o diálogo religioso. Vou me dedicar a isso.

Supostamente, alguém pode fazer o que ando fazendo por aí. Não deixarei de ser um

agente social, mas vou trabalhar o direito à alimentação e à nutrição em diálogo com

as religiões.

Estou criando o primeiro Centro de Evangelização João Paulo II, e há outros em

andamentos. Se a Igreja Batista quiser criar um centro missionário de evangelização,

vou apoiar. Se a Igreja Católica quiser, também apoiarei. Estamos desenvolvendo

toda a tecnologia. Há 14 objetos específicos para um centro como esse. Já tenho

uma equipe missionária com 40 pessoas sendo preparadas. Vamos entrar num

trabalho de educação à distância e investiremos em comunicação. Em dois anos,

montaremos um programa com vários módulos para nossas bases de sustentação,

entre as quais estão vocês. Acreditamos num grande diálogo. O Papa diz que

contribuir para eliminar esse problema é contribuir para a paz. Se você juntar uma

família espírita, com uma afro, uma luterana, uma presbiteriana, uma da Assembleia,

outra católica, que assunto podem conversar em comum? Alimento. Coloquem

quintais comuns e haverá o aprendizado conjunto de como plantar sementes, de

como as plantas germinam. Se aprenderem juntos a conhecer os alimentos, produzi-

los, processá-los e prepará-los, quando menos se esperar, estarão todos sentados

juntos e comendo em paz. A religião deve ajudar a encontrar o caminho da paz.
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Já tenho uma agenda próxima com conselho de Pastores. Estive em uma reunião

com 12 Pastores de Assembleias e foi uma delícia. Quando cheguei, estava aquela

situação constrangedora. Ao final de uma hora, o Pastor disse: “Irmãos, nesta reunião

aprendi alguma coisa. O que nos une é maior do que o que nos desune”. Eu

respondi: “Amém”. Depois, ele disse mais: “Enquanto estamos brigando, Satanás

está reinando”. Eu disse: “Amém, aleluia”. É isso mesmo. Nós começamos a reunião

sem oração. Que pouca-vergonha para nós. E eles começaram, e eu entrei no jeito

pentecostal de orar. Acredito nisso. Com o tempo e com a idade, não mudei nada,

mas temos certa compreensão. Vou jogar minha energia no diálogo entre as religiões,

para que ajudem a paz e a vida do povo, para que criança não morra criança. Vou

trabalhar pela Lei nº 11.947, de 16 de junho, porque é a lei da revolução do Brasil. Já

pensaram no dia em que 50 milhões de pessoas forem alimentadas nas escolas com

comida saudável, adequada e solidária? Haverá uma rede de produção solidária: uns

plantando, outros processando, outros isso e aquilo. No dia em que o Brasil chegar a

isso, o País mudou, e nós atingimos o nosso sonho.

Encerrarei dizendo qual é o meu sonho: sonho Minas Gerais, seja onde for, um

lugar em que uma menina de 7 anos seja uma moleca vigorosa, suba em mangueira,

em jabuticabeira. Ela tem vigor. Se olharmos para ela, veremos vida, a pele é bonita,

o olhar é brilhante. Ao chegar à escola, com 7 anos, e abrir a boca, fará somente

perguntas inteligentes. Eh, Brasil que surgirá do nosso trabalho, com as bênçãos de

Deus. Obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral Curumim, que interpretará a

música “Cio da terra”, de Milton Nascimento e Chico Buarque.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Boa-noite a quem ainda não cumprimentamos pessoalmente. Agradeço ao Coral

Curumim as apresentações. Agradeço a presença de todos vocês que atenderam ao

nosso convite. Cumprimento o Deputado Padre João, amigo e companheiro, autor,

com este parlamentar, do requerimento que deu origem a esta reunião especial.

Cumprimento a minha amiga, colega e assistente social Neila Batista, que representa
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o Ministro e ex-Prefeito, o nosso querido Patrus Ananias. Saúdo o Pe. Ademir

Ragazzi, Vigário Episcopal para a Ação Social e Política da Arquidiocese de Belo

Horizonte, representando o nosso Arcebispo D. Walmor Oliveira de Azevedo. É um

prazer ter o Pe. Ademir conosco. Cumprimento também o Flávio Márcio, Secretário

Adjunto de Abastecimento, neste ato representando o Prefeito da Capital, Márcio

Lacerda; a Celeste, representante do nosso amigo o Prof. Paulo César Almeida, da

Unimontes; Irio Luiz Conti, que representa o Consea Nacional, um grande parceiro.

Irio, transmita um abraço meu ao Renato Maluf, Presidente do Consea. Também

gostaria de cumprimentar o nosso conterrâneo D. Mauro, porque ele é cidadão

honorário de Belo Horizonte e Presidente do Consea, homenageado desta noite.

Primeiramente, D. Mauro, trago um abraço do Presidente da Assembleia, Deputado

Alberto Pinto Coelho, ao senhor, já que ele não pôde estar presente em razão de uma

atividade da Assembleia no Sul de Minas, na cidade de Poços de Caldas, da qual

participaria. Portanto, em razão de sua viagem, ele me pediu que o representasse

nesta noite.

Eu havia preparado um pronunciamento por escrito, mas, neste momento, prefiro

traduzir, de maneira informal, o sentimento da Assembleia e o nosso, em particular. A

homenagem é ao Consea e a D. Mauro, e essas duas homenagens se cruzam no

tempo e na história. Quando conheci D. Mauro, eu era estudante de serviço social e

Diretor do Diretório Central dos Estudantes da PUC, em 1985, 1986. Naquela época,

convidamos D. Mauro para participar das nossas calouradas e falar da Constituinte.

Havia toda aquela mobilização e as emendas populares. Havia até um livro intitulado

“Como Fazer Nova República”, que era muito lido por nós. D. Mauro estabelecia uma

espécie de agenda para esse período histórico de transição da ditadura para a

democracia. Era um período de grande mobilização pela Constituição, de 1988. Aliás,

foi na Constituição de 1988 que tivemos uma importante conquista, logo no Capítulo I,

parágrafo único, que consagrava a combinação da democracia representativa, que é

esta que nos permite votar para Vereador, Deputado, Senador, Prefeito e Presidente,

com a participação direta. A Constituição fala que o poder será exercido pelo povo

por meio dos representantes ou diretamente.

A Constituição abriu espaço para os conselhos setoriais e estabeleceu os
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mecanismos do plebiscito, do referendo e do projeto de lei de iniciativa popular,

universalizando alguns direitos. Pelo menos do ponto de vista formal, ainda estamos

a conquistar o direito humano à alimentação na nossa Carta Magna. A Constituição

também descentralizou as políticas públicas, de maneira geral, conferindo um papel

maior para os Municípios. Posteriormente, os níveis de governo, os Estados e

Municípios foram se organizando, isto é, organizando suas políticas públicas, e a

nossa luta também continuou para regulamentar os artigos da Constituição. Lembro-

me de que, na época, os conservadores criaram o chamado Centrão, no Congresso

Nacional; então, tudo que era avanço dependia de regulamentação posterior. Foi uma

luta.

No caso da assistência social, houve a Loas, em 1993, e a LDB, na educação, em

1996. Já na área de política urbana, o Estatuto das Cidades é de 2001. Foi uma luta

permanente. Também me lembro do trabalho que algumas entidades do governo

fizeram, elaborando uma proposta de Política Nacional de Segurança Alimentar, do

qual participou o Instituto Cidadania, juntamente com D. Mauro e o Betinho. Esse

trabalho foi entregue ao Presidente Itamar, assim que ele assumiu o lugar do Collor

depois do “impeachment”.

A criação do Consea Nacional coincidiu, D. Mauro, com a época em que

assumimos a Prefeitura, quando o Patrus ganhou a Prefeitura de Belo Horizonte.

Criamos aqui a Secretaria Municipal de Abastecimento e uma política municipal de

segurança alimentar. A Adriane e o Crispim pediram para darmos um abraço no

senhor, pois estão em Brasília. Belo Horizonte começou - agora lembramos com

muita saudade a Regina Nabuco, nossa primeira Secretária - a integrar esse esforço

nacional, que D. Mauro tão bem coordenou por meio do Consea, e fazer o debate

mais em nível estadual. Vejo algumas pessoas aqui, mas como é ruim nomeá-las.

Então, vou citá-las na pessoa do Edmar, Secretário Executivo do Consea. Lembro-me

daquelas reuniões que realizávamos na Igreja do Carmo para articular o Fórum

Mineiro de Segurança Alimentar. Depois, no governo Itamar - temos de reconhecer

isso -, houve a abertura para que o Consea mineiro, o Plano Mineiro de Segurança

Alimentar fosse criado. Não sei se o Padre João lembra-se do seminário - já

havíamos sido eleitos Deputados -, em Caeté, em que foram expostos os desafios.
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De lá para cá, foi realizado um trabalho conjunto com o Consea-MG, que tem um

papel importante no debate nacional - o Irio mencionou isso -, seja do ponto de vista

do fortalecimento dos mecanismos de participação, seja do das políticas públicas,

que estão sendo implementadas. Belo Horizonte teve essa presença, por meio do D.

Mauro, com o Consea Estadual. Esse trabalho é muito interligado à medida que as

políticas públicas também vão se fortalecendo em nosso país.

A Assembleia - o Presidente Alberto Pinto Coelho pediu que eu mencionasse isso -

fez também um trabalho conjunto com o Consea durante esse tempo. Na primeira

legislatura - 2003-2006 -, Padre João nos representava muito bem no Consea. Nesta

legislatura, pelo sistema de alternância, assumi essa representação. Lembro-me do

processo muito bonito de discussão da lei orgânica mineira. D. Mauro sempre dizia

que não queria pressa na aprovação, não queria que esta ocorresse sem que

houvesse o debate público, antes. A lei tem de ser compartilhada. Foram realizadas

várias audiências públicas no interior do Estado, em várias regiões. Chegaram muitas

sugestões, culminando depois no processo de aprovação da lei, o que fez com que

Minas Gerais fosse o primeiro Estado a ter essa legislação, anterior até à federal. A

partir daí, houve iniciativas, debates na área da alimentação escolar, na da agricultura

familiar e em outras. Realizamos esse trabalho aqui, muito próximos do Consea. Nos

últimos anos, realizamos - Padre João também mencionou isso - um trabalho

importante de acompanhamento das Leis Orçamentárias, do Plano Plurianual.

Fazemos a revisão anual participativa. O Consea tem participado muito do

monitoramento orçamentário.

Penso que a caminhada do Consea em Minas Gerais merece de nós esse

reconhecimento. As Comissões Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional

fazem um trabalho regionalizado. Muitas pessoas anônimas contribuem para o

fortalecimento desse importante ponto de controle social. Acredito muito no papel e

no trabalho dos conselhos na formulação, na avaliação, no monitoramento, no

acompanhamento das políticas públicas e na cidadania. Esse é o exercício vivo da

cidadania realizado por pessoas de bem, que querem consagrá-lo à vida dos nossos

irmãos que muitas vezes não têm acesso à alimentação de qualidade.

Quero deixar registrada a importância do trabalho do Consea. Esse trabalho, com
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tantas pessoas anônimas, tem um grande timoneiro: D. Mauro.

D. Mauro tem uma vida inteira dedicada a esta área e encarna a luta pelo direito

humano à alimentação. Tem um papel de motivação, mobilização e animação das

pessoas para prosseguirem nessa luta. D. Mauro foi fundamental e continua sendo no

fortalecimento desse espaço importante de interlocução entre governo e sociedade

civil - ele nos anima.

Como é bom ouvi-lo aqui, hoje, D. Mauro. Semana passada, na audiência de

abertura do Plano Plurianual, fiz um pronunciamento muito parecido. Falei que, para

mim, a ação prioritária no Minas sem Fome é a organização para a efetivação da lei.

O Edmar também se lembra de uma reunião na Seplag, em que falei que a prioridade

do programa Minas sem Fome, agora, tinha que ser essa, porque geraria um efeito

em cascata. Melhora a alimentação do aluno, gera renda, organiza, estimula, é um

grande desafio. Então, quando ouvimos D. Mauro com essa garra, colocando muito

claramente uma prioridade, uma bandeira de luta e de ação, renovamos as nossas

energias.

Termino dizendo que eu, o Deputado Padre João e a Assembleia Legislativa

fazemos esta homenagem de maneira muito sincera. Que ela sirva também de

estímulo para que cada Município tenha a sua política pública de segurança

alimentar. Esta audiência está sendo transmitida ao vivo para mais de 300 Municípios

de Minas Gerais. Que cada Município, num processo participativo, construa o seu

Conselho Municipal de Segurança Alimentar, não de maneira formal, burocrática, mas

de maneira organizada, partindo da própria base. Que tenhamos, cada vez mais,

políticas de segurança alimentar, que considero muito importantes. Temos ainda

desafios imensos em Minas Gerais, mas esta homenagem reflete o reconhecimento

da caminhada do Consea e de tanta gente que ajudou a fortalecê-lo. E D. Mauro, seu

Presidente, é nossa referência maior à frente desse importante Conselho.

D. Mauro, tenho a certeza de que a melhor forma de homenageá-lo e ao Consea é,

onde estivermos, cada um com seu nível de responsabilidade, sempre trabalharmos

em prol de uma alimentação em quantidade e qualidade adequadas, acessível a todo

ser humano. Acho que a melhor homenagem que podemos fazer a D. Mauro é ajudá-

lo nessa caminhada e nessa luta. Que Deus o ilumine, D. Mauro, e que o senhor vá
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aos 90, 100, 105 anos, para termos a Lei nº 11.947 plenamente efetivada em Minas e

no Brasil. Boa noite e muito obrigado a todos.

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 as especiais de amanhã, dia 13, às 14 e às 20 horas, nos termos dos

editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

10/11/2009

Às 14h10min, comparecem na Câmara Municipal de Unaí a Deputada Maria Tereza

Lara e os Deputados João Leite e Tenente Lúcio, membros da supracitada Comissão.

Estão presentes, também, os Deputados Almir Paraca e Delvito Alves. 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, em audiência pública, a questão da Segurança Pública no Município e na

região e de discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Antério Mânica, Prefeito de Unaí;

Vereador Euler Braga, Presidente da Câmara Municipal de Unaí; Athaíde Francisco

Peres Oliveira, Promotor de Justiça da Comarca de Unaí, representando Alceu José

Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça; Cristian Arley Silva Lages, Delegado

da Polícia Federal em Minas Gerais, representando Jerry Antunes de Oliveira,

Superintendente Regional do Departamento de Polícia Federal em Minas Gerais; Cel.

Sebastião Pereira de Siqueira, Comandante da 16ª Região da Polícia Militar de Unaí,

representando o Cel. Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da PMMG; Ramon

Tadeu Carvalho Bucci, Chefe da 16ª Região da Polícia Militar de Unaí, representando

Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais;

Ten.-Cel. Geraldo Donizete Luciano, Comandante do 28º Batalhão em Unaí; e Celso
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Ávila Prado, Delegado Regional da Polícia Civil em Unaí, que são convidados a tomar

assento à mesa. O Presidente, na qualidade de um dos autores do requerimento que

deu origem ao debate, passa a tecer suas considerações iniciais; em seguida,

concede a palavra à Deputada Maria Tereza Lara e ao Deputado Tenete Lúcio

coautores do mesmo requerimento. Logo após, a Presidência passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Delvito

Alves (2) em que solicita seja realizada visita conjunta da Comissão e da Comissão

de Direitos Humanos à cadeia pública de Unaí, para verificarem as condições

estruturais da unidade e dos presos; e seja encaminhado ao Presidente do Conselho

Nacional de Justiça e ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região

pedido de providências para criar uma vara da Justiça Federal no Município de Unaí;

da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados Almir Paraca, Delvito Alves, João

Leite e Tenente Lúcio (10) em que solicitam sejam encaminhados ao Secretário de

Estado de Defesa Social pedidos de providências para implantação do Centro

Integrado de Informações de Defesa Social - Cinds -, do Centro Integrado de

Atendimento e Despacho - Ciad -, do Registro de Eventos de Defesa Social - Reds - e

do Sistema de Informatização e Gerenciamento dos Atos de Polícia Judiciária -

PCNet no Município de Unaí e na região; para construir a sede da 16º Região

Integrada de Segurança Pública e de um Centro de Medidas Sócio Educativas que

atenda adolescentes em conflito com a lei; para implantar os projetos “Olho Vivo” e

“Fica Vivo” nos Municípios de Unaí e Paracatu; para designar agentes penitenciários

femininos que atuem na cadeia pública de Buritis; para criar a Área Integrada de

Segurança Pública - Aisp -, no Bairro Cachoeirinha, em Unaí; e para que a

Subsecretaria de Administração Prisional assuma as cadeias públicas das Cidades

de Buritis e Vazante com o objetivo de liberar policiais civis e militares para as

funções de investigação e de policiamento ostensivo; sejam encaminhados ao

Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providências para
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implantar a Patrulha de Prevenção Ativa e o Grupo Especial de Patrulhamento de

Áreas de Risco - Gepar -, nos Municípios de Unaí e Paracatu, e pedido para implantar

um posto da Polícia Rodoviária Estadual na BR-251 no trecho compreendido entre

Unaí e Brasília-DF; seja encaminhado ao Defensor Público-Geral pedido de

providências para designar Defensores Públicos nos Municípios de Unaí e Paracatu;

e seja encaminhado ao Secretário de Estado de Fazenda pedido de providências

para reimplantar o posto fiscal avançado na BR-251 no trecho que liga Unaí à

Brasília-DF. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

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

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2009.

João Leite, Presidente - Ronaldo Magalhães - Tenente Lúcio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1031/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Iturama

PROPONENTE: Malfrizia Macedo de Oliveira (Instituto Educacional

Profisionalizante (Iturama)) / Nilo Cláudio da Costa Pádua (Instituição não informada)

PROPOSTA: Aumentar em 800 o número de vagas do Programa de Educação

Permanente - PEP- para o ano de 2010, destinadas à região do Triângulo, em

especial para o Município de Iturama.

ÁREA DE RESULTADO: 2 - Protagonismo Juvenil

PROGRAMA: 18 - ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE

AÇÃO: 4306 - ATENDIMENTO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 4531 0,00 4719 0,00

Central 23209 0,00 24071 0,00

Centro Oeste 3227 0,00 3364 0,00

Estadual 42979 126.238.000,00 55439 138.861.800,00
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Jequitinhonha / Mucuri 1882 0,00 1963 0,00

Mata 4930 0,00 5346 0,00

Noroeste de Minas 2422 0,00 2545 0,00

Norte de Minas 6162 0,00 6733 0,00

Rio Doce 6520 0,00 6785 0,00

Sul de Minas 10954 0,00 11410 0,00

Triângulo 8984 0,00 8525 0,00

JUSTIFICAÇÃO: O PEP de Iturama está atendendo alunos da região -

Carneirinhos, Limeira do Oeste, Itapagipe, Iturama, São Francisco de Sales e União

de Minas -, além disso, temos em nossa região várias usinas alcooleiras, frigoríficos

entre outras empresas.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1032/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Iturama

PROPONENTE: Nilo Cláudio da Costa Pádua (Instituição não informada)

PROPOSTA: Destinar 0,5% do orçamento do Estado para a ação 1001 - Programa

Lares Geraes Habitação Popular.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 25 - LARES GERAES

AÇÃO: 1001 - PROGRAMA LARES HABITAÇÃO POPULAR

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1033/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Iturama

PROPONENTE: Nilo Cláudio da Costa Pádua (Instituição não informada)

PROPOSTA: Criar e implantar um campus avançado gratuito da UEMG/MG em

Iturama.

ÁREA DE RESULTADO: 5 - Inovação, Tecnologia e Qualidade

PROGRAMA: 140 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG

AÇÃO: 1328 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES E DOS
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CAMPI DA UEMG

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Triângulo 4 7.000.000,00 4 25.000.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Iturama atende uma região de aproximadamente 800.000

habitantes. Muitos estudantes viajam mais de duas horas em busca do ensino

superior, correndo riscos em nossas vias.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1034/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Iturama

PROPONENTE: Ronaldo Wilson Santos (Universidade do Estado de Minas Gerais -

UEMG (Frutal))

PROPOSTA: Implantar unidade do Minas Fácil em Iturama e Frutal, por meio da

criação da região Triângulo na regionalização da ação 1275 - Implantação, Operação

e Consolidação do Minas Fácil em todo o Estado, com meta física e financeira,

respectivamente, de 2 e R$ 400 000.

ÁREA DE RESULTADO: 4 - Investimento e Valor Agregado da Produção

PROGRAMA: 13 - DESCOMPLICAR - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

AÇÃO: 1275 - IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO MINAS

FÁCIL EM TODO ESTADO

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 0 0,00 0 0,00

Central 0 0,00 0 0,00

Centro Oeste 0 0,00 0 0,00

Estadual 8 1.600.000,00 0 0,00

Mata 0 0,00 0 0,00

Norte de Minas 0 0,00 0 0,00

Rio Doce 0 0,00 0 0,00

Sul de Minas 0 0,00 0 0,00
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Triângulo 2 400.000,00 0 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Iturama e Frutal atendem vários municípios e a implantação seria

de grande valia para os municípios próximos e para a cidade.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1035/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Iturama

PROPONENTE: João de Freitas Leal (Prefeitura Municipal de União de Minas

(União de Minas)) / Cibele Melo Benjamin (Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

(Poços de Caldas))

PROPOSTA: Implantar a terceira faixa na rodovia que liga o trevo de Iturama à

Usina de Coruripe, na região do Triângulo, e duas grandes vias estruturais, com o

propósito de facilitar o acesso ao Município de Poços de Caldas, no Sul de Minas.

ÁREA DE RESULTADO: 6 - Logística de Integração e Desenvolvimento

PROGRAMA: 57 - PROGRAMA DE AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA

DOS CORREDORES DE TRANSPORTE

AÇÃO: 1158 - ADEQUAÇÃO E AUMENTO DA CAPACIDADE VIÁRIA

Finalidade da ação:

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 1 10.000,00 0 0,00

Sul de Minas 2 30.000.000,00 0 30.000.000,00

Triângulo 1 0,00 0,00

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1036/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Iturama

PROPONENTE: Nilo Cláudio da Costa Pádua (Instituição não informada) / Nair

Ferreira Faria Araújo (Câmara Municipal de Itapajipe (Itapajipe))

PROPOSTA: Asfaltar o trecho da rodovia do Distrito de Alexandrita, no Município de

Iturama, que liga à Limeira do Oeste, e realizar a ligação asfáltica da MG 255 até a
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Vila Coqueiros, no Município de Itapagipe (5 Km de asfaltamento), por meio da

alteração da meta física prevista para a região do triângulo na ação 1353 -

pavimentação e restauração de rodovias no triângulo e alto-paranaíba.

ÁREA DE RESULTADO: 6 - Logística de Integração e Desenvolvimento

PROGRAMA: 56 - POTENCIALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA LOGÍSTICA DA

FRONTEIRA AGROINDUSTRIAL

AÇÃO: 1353 - PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS NO

TRIÂNGULO E ALTO-PARANAÍBA

Finalidade da ação:

JUSTIFICAÇÃO: Através da PPP Usina Coruripe, não é necessário "obra de arte"

(ponte) e a distância é pequena: de 5 a 6 km.

A ligação asfáltica da MG 255 até a Vila Voqueiros beneficiará os moradores da

comunidade de 500 habitantes, com estrutura de Escola Municipal, PSF, e a usina de

açúcar e álcool a 10 km, com transporte de trabalhadores e cana de açúcar até a

usina.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1037/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Iturama

PROPONENTE: Nair Ferreira Faria Araújo (Câmara Municipal de Itapajipe

(Itapajipe))

PROPOSTA: Incluir Telecentros nas unidades das APAES de Minas Gerais.

ÁREA DE RESULTADO: 5 - Inovação, Tecnologia e Qualidade

PROGRAMA: 42 - REDE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ORIENTADA PELO

MERCADO

AÇÃO: (...) - Implantação de Centros Vocacionais Tecnológicos em APAES

JUSTIFICAÇÃO: As crianças especiais são as mais necessitadas de inclusão

digital.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1038/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011
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- Exercício 2010 - Itaobim

PROPONENTE: Adelia Barbosa Antunes (Instituição não informada) / Adriana

Martins Oliveira (Associação dos Municípios do Médio Jequitinhonha - AMEJE

(Araçuaí)) / Adriana Pereira Santos (Instituição não informada) / Ana Rita Gil Barbosa

(Departamento Municipal de Assistência Social (Itaobim)) / Antonio Henrique Filho

(Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes (Ponto dos Volantes)) / Antonio

Rodrigues de Oliveira (Assoc. Comunitária Prod. Rurais Felisburgo - Para Terra

(Felisburgo)) / Arcanjo Nunes dos Santos (Instituição não informada) / Breno Barbosa

da Silva (Instituição não informada) / Carlos Magdo Moreira Coutinho (Câmara

Municipal de Itinga (Itinga)) / Clarete Moreira Porto (Prefeitura Municipal de Itaobim

(Itaobim)) / Claudino Quaresma dos Santos (Instituição não informada) / Clóvis

Ribeiro Alves (Câmara Municipal de Itinga (Itinga)) / Domingos Nicanor Fernandes de

Souza (Conselho Tutelar (Itaobim)) / Elma Rodrigues dos Santos (Instituição não

informada) / Emerson Barbosa Macedo (Câmara Municipal de Itacarambi

(Itacarambi)) / Evina Teixeira da Cruz (Inst. Trab. Trabalhadoras Agricultura Vale do

Jequitinhonha (Medina)) / Francisco Dias Almeida (Instituição não informada) /

Geraldo Ricardo Neri Pinto (Instituição não informada) / Gil Ramos Silva (Prefeitura

Municipal de Caraí (Caraí)) / Gilson Antonio Sicupira (Prefeitura Municipal de Ponto

dos Volantes (Ponto dos Volantes)) / jackson Cesário Costa (Prefeitura Municipal de

Virgem da Lapa (Virgem da Lapa)) / Joana Darc Oliveira Cunha (Instituição não

informada) / José Edilson da Silva (Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural

do Distrito Si (São João da Ponte)) / José Edivanio Rodrigues (Câmara Municipal de

Jenipapo de Minas (Jenipapo de Minas)) / José Osvaldo Andrade de Oliveira (Câmara

Municipal de Novo Oriente de Minas (Novo Oriente de Minas)) / Katiana Rodrigues

Ramos (Instituição não informada) / Kleuber Carneiro Jaques (Prefeitura Municipal de

Januária (Januária)) / Laureny Alves Costa (Grupo Feminino Itaobiense - GRUFEMI

(Itaobim)) / Lázaro Pereira Neves (Prefeitura Municipal de Berilo (Berilo)) / Luiz

Guilherme Antunes Camara (Instituição não informada) / Maflávia A. L. Ferreira

(Instituição não informada) / Manoel Medeiros Teodoro (Câmara Municipal de Novo

Oriente de Minas (Novo Oriente de Minas)) / Marcio Pereira Silva (Associação dos

Trabalhadores do Município de Medina (Medina)) / Marcos Luiz Silva (Instituição não
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informada) / Maria Aparecida Santos Queiroz (Associação Papa João XXIII no Brasil

(Itaobim)) / Maria Aparecida Sicupira Barros (Prefeitura Municipal de Ponto dos

Volantes (Ponto dos Volantes)) / Maria Helena Alves da Silva (Empr. Assist. Técnica

e Exte. Rural do Est. de MG - EMATER (Belo Horizonte)) / Marlete Guimarães dos

Santos (Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes (Ponto dos Volantes)) / Michele

Silva Pereira dos Santos (Instituição não informada) / Modestino Cirino Motta (Empr.

Assist. Técnica e Exte. Rural do Est. de MG - EMATER (Belo Horizonte)) / Mozart

Colares Godinho (Instituição não informada) / Pricila Batista Menezes (Instituição não

informada) / Roberto Sidnei da Silva Coutinho (Prefeitura Municipal de Januária

(Januária)) / Rosilene Vieira Silva (Conselho Comunitário dos Olhos D'agua (Itaobim))

/ Rubio de Andrade (Sec. Est. Extr. P/ Des. Vale Jequiti., Mucuri e Norte-SEDVAN

(Belo Horizonte)) / Sebastião Alves dos Santos (Instituição não informada) / Sergio

Ricardo Lelis de Oliveira (Instituição não informada) / Tania Rodrigues Rosa

(Instituição não informada) / Valderlene Pereira Souza (Instituição não informada) /

Valmirene Batista Pereira Almeida (Instituição não informada) / Victor Neiva e Oliveira

(Instituição não informada) / Wallace Fernando Dias (Promotoria Regional da Infância

e Juventude (Teófilo Otôni)) / Willianvaldo Francisco Rosa (Associação Papa João

XXIII no Brasil (Itaobim)) / Cristiane Nazareth da Silva (Instituição não informada) /

Daisy Dias Lopes (Conselho Regional do Serviço Social - CRESS 6ª Região (Belo

Horizonte))

PROPOSTA: Incluir ação destinada à implantação de Centros de Referência

Especializado em Assistência Social - CREAS -, via desmembramento da Ação 4236

- Co-financiamento de Serviços para Municípios na Execução da Proteção Social

Especial - ou restauração da Ação 1147 - Execução de Ações Regionalizadas e de

Proteção Especial e Fomento a Consórcios Intermunicipais -, excluída no projeto de

revisão do PPAG, para o exercício 2010.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 23 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS

AÇÃO: (...) - EXECUÇÃO DE AÇÕES REGIONALIZADAS DE PROTEÇÃO

ESPECIAL E FOMENTO A CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS

Unidade: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Produto: 11272 - CONSÓRCIO INSTAURADO

Unidade de medida: 53 - CONSÓRCIO

Finalidade da ação: ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOBRE A DEMANDA POR

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL NO ESTADO E EXECUÇÃO DIRETA OU

INDIRETA (REDE SOCIOASSISTENCIAL) PELO ESTADO DE SERVIÇOS,

PROGRAMAS E PROJETOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, INCLUSIVE

CENTROS DE REFERÊNCIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), E

FOMENTO A CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 5 500.000,00 5 500.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Recuperar a ação 1147, a fim de garantir dotação orçamentária

para futuros convênios para impantação de serviços regionalizados de proteção

especial, como os CREAS. A ação 4236 não especifica claramente a implantação dos

10 CREAS, sendo que, além de qualificar os existentes, é necessário implantar novos

CREAS.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1039/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Itaobim

PROPONENTE: Adelia Barbosa Antunes (Instituição não informada) / Adriana

Martins Oliveira (Associação dos Municípios do Médio Jequitinhonha - AMEJE

(Araçuaí)) / Adriana Pereira Santos (Instituição não informada) / Ana Rita Gil Barbosa

(Departamento Municipal de Assistência Social (Itaobim)) / Antonio Henrique Filho

(Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes (Ponto dos Volantes)) / Antonio

Rodrigues de Oliveira (Assoc. Comunitária Prod. Rurais Felisburgo - Para Terra

(Felisburgo)) / Arcanjo Nunes dos Santos (Instituição não informada) / Breno Barbosa

da Silva (Instituição não informada) / Carlos Magdo Moreira Coutinho (Câmara

Municipal de Itinga (Itinga)) / Clarete Moreira Porto (Prefeitura Municipal de Itaobim

(Itaobim)) / Claudino Quaresma dos Santos (Instituição não informada) / Clóvis

Ribeiro Alves (Câmara Municipal de Itinga (Itinga)) / Dária Maria Martins Assis
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(Instituição não informada) / Domingos Nicanor Fernandes de Souza (Conselho

Tutelar (Itaobim)) / Edivaldo Ferreira de Souza (Instituição não informada) / Elma

Rodrigues dos Santos (Instituição não informada) / Emerson Barbosa Macedo

(Câmara Municipal de Itacarambi (Itacarambi)) / Evina Teixeira da Cruz (Inst. Trab.

Trabalhadoras Agricultura Vale do Jequitinhonha (Medina)) / Fabio Soares Pereira

(Instituição não informada) / Francisco Dias Almeida (Instituição não informada) /

Geraldo Ricardo Neri Pinto (Instituição não informada) / Gil Ramos Silva (Prefeitura

Municipal de Caraí (Caraí)) / Gilson Antonio Sicupira (Prefeitura Municipal de Ponto

dos Volantes (Ponto dos Volantes)) / jackson Cesário Costa (Prefeitura Municipal de

Virgem da Lapa (Virgem da Lapa)) / Joana Darc Oliveira Cunha (Instituição não

informada) / José Edilson da Silva (Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural

do Distrito Si (São João da Ponte)) / José Edivanio Rodrigues (Câmara Municipal de

Jenipapo de Minas (Jenipapo de Minas)) / José Osvaldo Andrade de Oliveira (Câmara

Municipal de Novo Oriente de Minas (Novo Oriente de Minas)) / Katiana Rodrigues

Ramos (Instituição não informada) / Kleuber Carneiro Jaques (Prefeitura Municipal de

Januária (Januária)) / Laureny Alves Costa (Grupo Feminino Itaobiense - GRUFEMI

(Itaobim)) / Lázaro Pereira Neves (Prefeitura Municipal de Berilo (Berilo)) / Luiz

Guilherme Antunes Camara (Instituição não informada) / Maflávia A. L. Ferreira

(Instituição não informada) / Manoel Medeiros Teodoro (Câmara Municipal de Novo

Oriente de Minas (Novo Oriente de Minas)) / Marcio Pereira Silva (Associação dos

Trabalhadores do Município de Medina (Medina)) / Marcos Luiz Silva (Instituição não

informada) / Maria Aparecida Santos Queiroz (Associação Papa João XXIII no Brasil

(Itaobim)) / Maria Aparecida Sicupira Barros (Prefeitura Municipal de Ponto dos

Volantes (Ponto dos Volantes)) / Maria Helena Alves da Silva (Empr. Assist. Técnica

e Exte. Rural do Est. de MG - EMATER (Belo Horizonte)) / Marlete Guimarães dos

Santos (Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes (Ponto dos Volantes)) / Mauricelio

Gomes Barbosa (Câmara Municipal de Monte Formoso (Monte Formoso)) / Michele

Silva Pereira dos Santos (Instituição não informada) / Modestino Cirino Motta (Empr.

Assist. Técnica e Exte. Rural do Est. de MG - EMATER (Belo Horizonte)) / Mozart

Colares Godinho (Instituição não informada) / Pricila Batista Menezes (Instituição não

informada) / Roberto Sidnei da Silva Coutinho (Prefeitura Municipal de Januária
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(Januária)) / Rosilene Vieira Silva (Conselho Comunitário dos Olhos D'agua (Itaobim))

/ Rubio de Andrade (Sec. Est. Extr. P/ Des. Vale Jequiti., Mucuri e Norte-SEDVAN

(Belo Horizonte)) / Sebastião Alves dos Santos (Instituição não informada) / Sergio

Ricardo Lelis de Oliveira (Instituição não informada) / Tania Rodrigues Rosa

(Instituição não informada) / Valderlene Pereira Souza (Instituição não informada) /

Victor Neiva e Oliveira (Instituição não informada) / Wallace Fernando Dias

(Promotoria Regional da Infância e Juventude (Teófilo Otôni)) / Willianvaldo Francisco

Rosa (Associação Papa João XXIII no Brasil (Itaobim)) / Glaucia Aparecida Costa

Boaretto (Prefeitura Municipal de Poços de Caldas (Poços de Caldas)) / João Batista

de Almeida (Fórum População de Rua de Juiz de Fora (Juiz de Fora)) / Silvânia

Coelho Barrozo (Conselho Estadual do Idoso - CEI (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Alterar atributos da ação 4236, de forma a:

1) garantir a aplicação de recursos na proteção social especial nos Municípios que

tenham crianças e adolescentes abrigados em Teófilo Otoni, para retorno ao seu

Município de origem;

2) implantar o Projeto Casa Lar, conforme o modelo utilizado para a pessoa com

deficiência, com mãe social, voltado para criança e adolescente em situação de risco

e vulnerabilidade;

3) dar nova redação à finalidade da ação, com a inclusão de referência aos idosos,

e alocar mais R$384.000,00 na meta financeira da região central, destinados à

construção de 16 unidades físicas de instituições de longa permanência.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 23 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS

AÇÃO: 4236 - CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA

EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL

Finalidade da ação: COFINANCIAR OS MUNICÍPIOS E ENTIDADES NA

EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA (REDE SOCIOASSISTENCIAL) DE PROTEÇÃO

SOCIAL ESPECIAL, OFERTANDO SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS QUE

GARANTAM O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES,

idosos, INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS, QUE SOFRERAM VIOLAÇÃO DE DIREITOS

DECORRENTES DE SITUAÇÃO DE ABANDONO, MAUS TRATOS FÍSICOS E/OU
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PSÍQUICOS, ABUSO SEXUAL, USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS,

CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, SITUAÇÃO DE RUA,

MIGRANTE, ENTRE OUTRAS.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 6 363.591,48 6 363.591,48

Central 94 8.412.108,00 94 8.028.108,12

Centro Oeste 13 851.468,52 13 851.468,52

Estadual 10 1.136.181,81 10 1.136.181,81

Jequitinhonha / Mucuri 8 728.189,66 8 728.189,66

Mata 5 357.428,52 5 357.428,52

Noroeste de Minas 1 15.428,52 1 15.428,52

Norte de Minas 5 514.317,48 5 514.317,48

Rio Doce 6 370.848,96 6 370.848,96

Sul de Minas 8 459.159,48 8 459.159,48

Triângulo 16 841.659,44 16 841.659,44

JUSTIFICAÇÃO: Redução do número de crianças e adolescentes abrigados na

entidade "O Ninho", em Teófilo Otoni, criando programas de família acolhedora ou

outros que possibilitem o retorno dessas crianças à comarca de origem.

Cumprimento do ECA, no que diz respeito ao direito à convivência familiar e

comunitária, evitando o abrigamento, o que dificulta e prejudica a referência do

indivíduo.

Proporcionar igualdade social e inclusiva aos idosos atendidos por essas unidades

institucionais de alta complexidade.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1040/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Itaobim

PROPONENTE: Adelia Barbosa Antunes (Instituição não informada) / Adriana

Martins Oliveira (Associação dos Municípios do Médio Jequitinhonha - AMEJE

(Araçuaí)) / Adriana Pereira Santos (Instituição não informada) / Antonio Henrique
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Filho (Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes (Ponto dos Volantes)) / Ana Rita Gil

Barbosa (Departamento Municipal de Assistência Social (Itaobim)) / Antônio

Rodrigues dos Santos (Câmara Municipal de Monte Formoso (Monte Formoso)) /

Breno Barbosa da Silva (Instituição não informada) / Carlos Magdo Moreira Coutinho

(Câmara Municipal de Itinga (Itinga)) / Clarete Moreira Porto (Prefeitura Municipal de

Itaobim (Itaobim)) / Claudino Quaresma dos Santos (Instituição não informada) /

Clóvis Ribeiro Alves (Câmara Municipal de Itinga (Itinga)) / Dária Maria Martins Assis

(Instituição não informada) / Domingos Nicanor Fernandes de Souza (Conselho

Tutelar (Itaobim)) / Edvaldo Gomes Brito (Câmara Municipal de Monte Formoso

(Monte Formoso)) / Elma Rodrigues dos Santos (Instituição não informada) / Emerson

Barbosa Macedo (Câmara Municipal de Itacarambi (Itacarambi)) / Evina Teixeira da

Cruz (Inst. Trab. Trabalhadoras Agricultura Vale do Jequitinhonha (Medina)) / Fabio

Soares Pereira (Instituição não informada) / Francisco Dias Almeida (Instituição não

informada) / Geraldo Ricardo Neri Pinto (Instituição não informada) / Gil Ramos Silva

(Prefeitura Municipal de Caraí (Caraí)) / Gilson Antonio Sicupira (Prefeitura Municipal

de Ponto dos Volantes (Ponto dos Volantes)) / jackson Cesário Costa (Prefeitura

Municipal de Virgem da Lapa (Virgem da Lapa)) / Joana Darc Oliveira Cunha

(Instituição não informada) / José Osvaldo Andrade de Oliveira (Câmara Municipal de

Novo Oriente de Minas (Novo Oriente de Minas)) / Katiana Rodrigues Ramos

(Instituição não informada) / Kleuber Carneiro Jaques (Prefeitura Municipal de

Januária (Januária)) / Laureny Alves Costa (Grupo Feminino Itaobiense - GRUFEMI

(Itaobim)) / Lázaro Pereira Neves (Prefeitura Municipal de Berilo (Berilo)) / Luiz

Guilherme Antunes Camara (Instituição não informada) / Maflávia A. L. Ferreira

(Instituição não informada) / Manoel Medeiros Teodoro (Câmara Municipal de Novo

Oriente de Minas (Novo Oriente de Minas)) / Marcio Pereira Silva (Associação dos

Trabalhadores do Município de Medina (Medina)) / Marcos Luiz Silva (Instituição não

informada) / Maria Aparecida Santos Queiroz (Associação Papa João XXIII no Brasil

(Itaobim)) / Maria Aparecida Sicupira Barros (Prefeitura Municipal de Ponto dos

Volantes (Ponto dos Volantes)) / Maria Helena Alves da Silva (Empr. Assist. Técnica

e Exte. Rural do Est. de MG - EMATER (Belo Horizonte)) / Marlete Guimarães dos

Santos (Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes (Ponto dos Volantes)) / Mauricelio
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Gomes Barbosa (Câmara Municipal de Monte Formoso (Monte Formoso)) / Michele

Silva Pereira dos Santos (Instituição não informada) / Modestino Cirino Motta (Empr.

Assist. Técnica e Exte. Rural do Est. de MG - EMATER (Belo Horizonte)) / Mozart

Colares Godinho (Instituição não informada) / Pricila Batista Menezes (Instituição não

informada) / Roberto Sidnei da Silva Coutinho (Prefeitura Municipal de Januária

(Januária)) / Rosilene Vieira Silva (Conselho Comunitário dos Olhos D'agua (Itaobim))

/ Rubio de Andrade (Sec. Est. Extr. P/ Des. Vale Jequiti., Mucuri e Norte-SEDVAN

(Belo Horizonte)) / Sebastião Alves dos Santos (Instituição não informada) / Sergio

Ricardo Lelis de Oliveira (Instituição não informada) / Tania Rodrigues Rosa

(Instituição não informada) / Valderlene Pereira Souza (Instituição não informada) /

Valmirene Batista Pereira Almeida (Instituição não informada) / Victor Neiva e Oliveira

(Instituição não informada) / Wallace Fernando Dias (Promotoria Regional da Infância

e Juventude (Teófilo Otôni))

PROPOSTA: Alterar a finalidade da Ação 1176 - Intervenções Urbanas e

Habitacionais - de forma a incluir a utilização da mão de obra egressa dos cursos do

Usina Mineira do Trabalho nas intervenções urbanas e habitacionais do Programa

Travessia.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 36 - PROJETO TRAVESSIA: ATUAÇÃO INTEGRADA EM ESPAÇOS

DEFINIDOS DE CONCENTRAÇÃO DE POBREZA

AÇÃO: 1176 - INTERVENÇÕES URBANAS E HABITACIONAIS

Finalidade da ação: EXECUTAR MELHORIAS URBANAS E/OU HABITACIONAIS

NOS MUNICÍPIOS, ATRAVÉS DA CONCESSÃO DE RECURSO E ARTICULAÇÃO

DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADES DE OUTROS ÓRGÃOS, QUANDO

NECESSÁRIO, utilizando-se, sempre que possível, mão de obra egressa dos cursos

do Usina Mineira do Trabalho

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1041/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Itaobim

PROPONENTE: Adelia Barbosa Antunes (Instituição não informada) / Adriana
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Martins Oliveira (Associação dos Municípios do Médio Jequitinhonha - AMEJE

(Araçuaí)) / Adriana Pereira Santos (Instituição não informada) / Ana Rita Gil Barbosa

(Departamento Municipal de Assistência Social (Itaobim)) / Antonio Henrique Filho

(Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes (Ponto dos Volantes)) / Antonio

Rodrigues de Oliveira (Assoc. Comunitária Prod. Rurais Felisburgo - Para Terra

(Felisburgo)) / Arcanjo Nunes dos Santos (Instituição não informada) / Breno Barbosa

da Silva (Instituição não informada) / Carlos Magdo Moreira Coutinho (Câmara

Municipal de Itinga (Itinga)) / Clarete Moreira Porto (Prefeitura Municipal de Itaobim

(Itaobim)) / Claudino Quaresma dos Santos (Instituição não informada) / Clóvis

Ribeiro Alves (Câmara Municipal de Itinga (Itinga)) / Dária Maria Martins Assis

(Instituição não informada) / Domingos Nicanor Fernandes de Souza (Conselho

Tutelar (Itaobim)) / Edvaldo Gomes Brito (Câmara Municipal de Monte Formoso

(Monte Formoso)) / Elma Rodrigues dos Santos (Instituição não informada) / Emerson

Barbosa Macedo (Câmara Municipal de Itacarambi (Itacarambi)) / Evina Teixeira da

Cruz (Inst. Trab. Trabalhadoras Agricultura Vale do Jequitinhonha (Medina)) / Fabio

Soares Pereira (Instituição não informada) / Francisco Dias Almeida (Instituição não

informada) / Geraldo Ricardo Neri Pinto (Instituição não informada) / Gil Ramos Silva

(Prefeitura Municipal de Caraí (Caraí)) / Gilson Antonio Sicupira (Prefeitura Municipal

de Ponto dos Volantes (Ponto dos Volantes)) / jackson Cesário Costa (Prefeitura

Municipal de Virgem da Lapa (Virgem da Lapa)) / Joana Darc Oliveira Cunha

(Instituição não informada) / José Edilson da Silva (Conselho Comunitário de

Desenvolvimento Rural do Distrito Si (São João da Ponte)) / José Edivanio Rodrigues

(Câmara Municipal de Jenipapo de Minas (Jenipapo de Minas)) / José Osvaldo

Andrade de Oliveira (Câmara Municipal de Novo Oriente de Minas (Novo Oriente de

Minas)) / Katiana Rodrigues Ramos (Instituição não informada) / Kleuber Carneiro

Jaques (Prefeitura Municipal de Januária (Januária)) / Laureny Alves Costa (Grupo

Feminino Itaobiense - GRUFEMI (Itaobim)) / Lázaro Pereira Neves (Prefeitura

Municipal de Berilo (Berilo)) / Luiz Guilherme Antunes Camara (Instituição não

informada) / Maflávia A. L. Ferreira (Instituição não informada) / Marcio Pereira Silva

(Associação dos Trabalhadores do Município de Medina (Medina)) / Marcos Luiz Silva

(Instituição não informada) / Maria Aparecida Santos Queiroz (Associação Papa João
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XXIII no Brasil (Itaobim)) / Maria Aparecida Sicupira Barros (Prefeitura Municipal de

Ponto dos Volantes (Ponto dos Volantes)) / Maria Helena Alves da Silva (Empr.

Assist. Técnica e Exte. Rural do Est. de MG - EMATER (Belo Horizonte)) / Marlete

Guimarães dos Santos (Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes (Ponto dos

Volantes)) / Mauricelio Gomes Barbosa (Câmara Municipal de Monte Formoso (Monte

Formoso)) / Michele Silva Pereira dos Santos (Instituição não informada) / Modestino

Cirino Motta (Empr. Assist. Técnica e Exte. Rural do Est. de MG - EMATER (Belo

Horizonte)) / Mozart Colares Godinho (Instituição não informada) / Pricila Batista

Menezes (Instituição não informada) / Roberto Sidnei da Silva Coutinho (Prefeitura

Municipal de Januária (Januária)) / Rosilene Vieira Silva (Conselho Comunitário dos

Olhos D'agua (Itaobim)) / Rubio de Andrade (Sec. Est. Extr. P/ Des. Vale Jequiti.,

Mucuri e Norte-SEDVAN (Belo Horizonte)) / Sebastião Alves dos Santos (Instituição

não informada) / Sergio Ricardo Lelis de Oliveira (Instituição não informada) / Tania

Rodrigues Rosa (Instituição não informada) / Valderlene Pereira Souza (Instituição

não informada) / Valmirene Batista Pereira Almeida (Instituição não informada) /

Victor Neiva e Oliveira (Instituição não informada) / Wallace Fernando Dias

(Promotoria Regional da Infância e Juventude (Teófilo Otôni)) / Willianvaldo Francisco

Rosa (Associação Papa João XXIII no Brasil (Itaobim)) / Albano Silveira Machado

(Prefeitura Municipal de Berilo (Berilo))

PROPOSTA: Inserir a região Jequitinhonha/Mucuri na reginalização da Ação 4638 -

Rede de Urgência e Emergência -, com meta física e financeira, respectivamente, de

1 e de R$ 30.000.000,00, para o ano 2010.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 44 - REGIONALIZAÇÃO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AÇÃO: 4638 - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Central 1 80.000.000,00 1 88.000.000,00

Estadual 0 8.000.000,00 0 0,00

Jequitinhonha / Mucuri 1 30.000.000,00 1 30.000.000,00

Mata 0 0,00 1 15.000.000,00
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Norte de Minas 1 30.000.000,00 1 30.000.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Garantir a implantação na região Jequitinhonha/Mucurir do serviço

de urgência e emergência - SAMU regional .

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1042/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Itaobim

PROPONENTE: Manoel Medeiros Teodoro (Câmara Municipal de Novo Oriente de

Minas (Novo Oriente de Minas)) / Cláudio Luis Dias Amaral (Comite Bacia Hidrog.

Afluent, Mineiros Rios Pomba e Muriaé (Cataguases))

PROPOSTA: Ampliar as metas física e financeira da Ação 1075 - Elaboração de

projetos de recupareção e readequação de estradas vicinais com enfoque ambiental -

na região Jequitinhonha/Mucuri, para, respectivamente, 10 e R$ 20.000,00, em 2010,

e realizar a pavimentação asfáltica de 4 Km da Rodovia José Dias Filho, no trecho

que liga a sede do Município de Dona Euzébia ao distrito de São Manoel, por meio da

inclusão da região da Mata.

ÁREA DE RESULTADO: 6 - Logística de Integração e Desenvolvimento

PROGRAMA: 116 - CAMINHOS DE MINAS

AÇÃO: 1075 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E

READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 5 10.000,00 5 10.400,00

Central 5 10.000,00 5 10.400,00

Jequitinhonha / Mucuri 10 20.000,00 5 10.400,00

Mata 1 1.000,00 0,00

Norte de Minas 5 10.000,00 5 10.400,00

Rio Doce 5 10.000,00 5 10.400,00

Triângulo 5 10.000,00 5 10.400,00

JUSTIFICAÇÃO: Garantir condições de tráfego nas estradas rurais, principalmente

em razão do transporte escolar e do escoamento da produção.
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A recuperação da rodovia, que está em estado deplorável, facilitará o escoamento

da produção dessas comunidades, melhorará a qualidade de vida de sua população e

possibilitará o incremento do turismo de aventura, ecoturismo e turismo rural na

região.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1043/2009 (OUTROS)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Itaobim

PROPONENTE: Maria Aparecida Santos Queiroz (Associação Papa João XXIII no

Brasil (Itaobim)) / Renata Flávia da Silva (Instituição não informada)

PROPOSTA: Garantir a capacitação dos cidadãos, por meio de oficinas

regionalizadas que antecedam as audiências públicas de revisão do PPAG.

JUSTIFICAÇÃO: Qualificar a intervenção dos participantes das audiências públicas

de discussão do PPAG, garantindo uma efetiva participação popular, potencializando

este espaço de debate. e o entendimento prévio do que é o PPAG. Assim, os

participantes obterão um debate mais rico e sólido no que se refere a ele.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1044/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Iturama

PROPONENTE: Wildirlei Queiroz Menezes (Prefeitura Municipal de Itapajipe

(Itapajipe)) / Sueli Aparecida Faria de Brito (Conselho Tutelar da 1ª Região de Montes

Claros (Montes Claros)) / Elis Medrado Viana (Instituição não informada) / Lindalva

Santa Flávio (Conselho Tutelar da 1ª Região de Montes Claros (Montes Claros)) /

Elvira Mirian Veloso de Mello Cosendey (Instituição não informada) / Maria Alice da

Silva (Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Belo Horizonte)) /

Maria da Consolação Faria (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente (Divinópolis))

PROPOSTA: Restaurar a ação 2005 - Apoio aos Conselhos Municipais e Tutelares

da Criança e do Adolescente -, com vistas a:

1)garantir recursos para a construção de sede de Conselhos Tutelares nos
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Municípios, além de infraestrutura; e

2) capacitação continuada aos operadores da política de garantia dos direitos da

criança e do adolescente.

Com propostas de regionalização (meta física/meta financeira):

1) Estadual (105/R$ 700.000,00);

2) Estadual (150/R$ 750.000,00);

3) Norte de Minas (90/900.000,00).

ÁREA DE RESULTADO: 2 - Protagonismo Juvenil

PROGRAMA: 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

AÇÃO: (...) - APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS E TUTELARES DA CRIANÇA E

DO ADOLESCENTE

Unidade: 4091 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Produto: 11104 - CONSELHO APOIADO

Unidade de medida: 52 - CONSELHO

Finalidade da ação: APOIO TÉCNICO-FINANCEIRO AOS CONSELHOS

MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHOS

TUTELARES.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 105 700.000,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: O Ministério Público exige dos municípios boas instalações, sendo

necessário custos com aluguéis. Além disso, os conselhos tutelares não possuem

infraestrutura adequada para atendimento a crianças e adolescentes, sendo

necessário equipar conselhos para o atendimento ao sistema de garantia de direitos.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1045/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Montes Claros

PROPONENTE: Elizete Borges Soares (Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social - SEDESE (Montes Claros)) / Vinicius Samôr de Lacerda (Câmara Municipal de

Ubá (Ubá))
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PROPOSTA: Alterar a finalidade da ação 1156, incluindo referência no texto ao

processo de certificação de servidores e ao estímulo ao protagonimo juvenil.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 23 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS

AÇÃO: 1156 - QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO E

CONTROLE DO SUAS

Finalidade da ação: PROMOVER A QUALIFICAÇÃO CONTINUADA e o processo

de certificação DE SERVIDORES PÚBLICOS, CONSELHEIROS, GESTORES,

ENTIDADES E DEMAIS OPERADORES DA POLÍTICA SOCIOASSISTENCIAL

PARA A IMPLANTAÇÃO DO SUAS, PRODUZINDO E DIFUNDINDO

CONHECIMENTOS PARA A GARANTIA DE OFERTA DE QUALIDADE NOS

SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS PARA A POPULAÇÃO,

com especial atenção para o protagonismo juvenil..

JUSTIFICAÇÃO: Garantir a qualificação de servidores e trabalhadores da área,

visando ao aprimoramento da implementação do sistema e capacidade de gestão.

Atualmente os CRAS não estão preparados e capacitados para atender às

demandas da juventude, por isso seria necessário priorizar o protagonismo juvenil.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1046/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Montes Claros

PROPONENTE: Sarah Gonçalves Ferreira (Universidade Estadual de Montes

Claros - Unimontes (Montes Claros))

PROPOSTA: Ajustar as metas físicas e financeiras do Popupança Jovem em 2010,

conforme previstas para a ação no ano de 2011.

ÁREA DE RESULTADO: 2 - Protagonismo Juvenil

PROGRAMA: 33 - POUPANÇA JOVEM

AÇÃO: 1050 - IMPLANTAÇÃO DA POUPANÇA JOVEM

Finalidade da ação:

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira
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Central 19316 19.316.000,00 19316 19.316.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 3618 3.618.000,00 3618 3.618.000,00

Mata 11056 11.056.000,00 11056 11.056.000,00

Norte de Minas 10779 10.799.000,00 10779 10.779.000,00

Rio Doce 9167 9.167.000,00 9167 9.167.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Garantir a elevação do número de Municípios, visando a um maior

número de jovens beneficiados.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1047/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Poços de Caldas

PROPONENTE: Glaucia Aparecida Costa Boaretto (Prefeitura Municipal de Poços

de Caldas (Poços de Caldas)) / Antônio José Lopes Reis (Conselho Municipal de

Assistência Social (Ipatinga)) / Dalva Ferreira Batista Lima (Fórum de

Desenvolvimento Mesorregional (Itaobim)) / Marcelo Henrique de Aguiar (Instituição

não informada) / Adriana Alves Lara (Instituição não informada)

PROPOSTA: Implantar uma rede de atenção ao usuário de álcool e drogas, em

especial crianças e adolescentes, garantindo:

1) a restauração da ação 4107 - Apoio técnico e financeiro à implantação de

Centros de Atenção Psicossocial, excluída no projeto de revisão do PPAG, exercício

2010;

2) a integração das ações dos CAPS -AD com os Centros Socioeducativos, a fim de

referenciar os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa para

acompanhamento psicossocial ao dependente químico;

3) o atendimento às crianças, adolescentes e jovens dependentes químicos da

Região Metropolitana de Belo Horizonte;

4) a alteração da finalidade da ação 4272 - Co-financiamento para municípios em

serviços no atendimento às crianças e adolescentes em especial com trajetória de rua

e trabalho infantil -, com vistas a promover o acompanhamento socioassistencial de

crianças e adolescentes dependentes químicos.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável
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PROGRAMA: 44 - REGIONALIZAÇÃO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AÇÃO: (...) - Rede de Atenção ao Usuário de Álcool e Drogas

Unidade: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Produto: 11115 - MUNICÍPIO/CONSÓRCIO BENEFICIADO

Unidade de medida: 757 - MUNICÍPIO/CONSÓRCIO

Finalidade da ação: Melhoria da qualidade de vida dos usuários de drogas e

redução dos anos potenciais de vida perdidos (APVP) por causas externas.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 15 900.000,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Melhoria da qualidade de vida dos usuários de drogas e redução

dos anos potenciais de vida perdidos (APVP) por causas externas, em especial para

crianças e adolescentes.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1048/2009 (INCLUSÃO DE PROGRAMA)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Poços de Caldas

PROPONENTE: Cibele Melo Benjamin (Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

(Poços de Caldas))

PROPOSTA: Executar as obras de infraestrutura do Paço Municipal, em Poços de

Caldas, que contemplará o Centro de Convenções, a ser implementado pela

Codemig.

ÁREA DE RESULTADO: 12 - Qualidade e Inovação em Gestão Pública

PROGRAMA: (...) - Cidade Administrativa

Nome: Cidade Administrativa

Tipo de programa: 1 - Finalístico

Área de resultado: 12 - Qualidade e Inovação em Gestão Pública

Objetivo do programa: garantir a implementação do Paço Municipal e cidade

judiciária

AÇÃO: (...) - Cidade administrativa

Unidade: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
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Produto: 2347 - OBRA CONCLUÍDA

Unidade de medida: 735 - % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Finalidade da ação: garantir a implementação do paço municipal e da cidade

judiciária

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Sul de Minas 1 4.000.000,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Facilitar o acesso do cidadão aos serviços prestados e possibilitar

a realização do turismo de eventos.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1049/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Juiz de Fora

PROPONENTE: Jorge Doglas Alves Fasolato (Fundação Museu Mariano Procopio

(Juiz de Fora)) / Rita de Cassia de Andrade Procópio (Assoc. Cultural de Apoio ao

Museu Mariano Procópio - ACCAMP (Juiz de Fora))

PROPOSTA: Incluir ação com os seguintes propósitos:

1) revitalização e preservação do acervo do Museu Mariano Procópio, localizado

em Juiz de Fora,

2) Capacitação de profissionais que atuem junto ao Museu.

ÁREA DE RESULTADO: 11 - Rede de Cidades e Serviços

PROGRAMA: 9 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

AÇÃO: (...) - Revitalizar e requalificar o Museu Mariano Procópio - Juiz de Fora

Unidade: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Produto: 11091 - PRÉDIO CONSTRUÍDO, REFORMADO E AMPLIADO

Unidade de medida: 164 - PRÉDIO

Finalidade da ação: Restaurar, revitalizar e requalificar o Museu Mariano Procópio,

situado em Juiz de Fora, reabrindo ao público o parque e os prédios históricos, vem

como promover a capacitação de seus funcionários.

JUSTIFICAÇÃO: A Acammp - Associação de Amigos do Museu Mariano Procópio -

representa a participação civil no resgate e manutenção de um dos mais significativos
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acervos museológicos do período imperial brasileiro, tombado pelo Iepha.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1050/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Montes Claros

PROPONENTE: Rafael Silva Gontijo (Prefeitura Municipal de Montes Claros

(Montes Claros))

PROPOSTA: Implantar a Cidade Digital em Montes Claros, com a interligação dos

órgãos públicos municipais para tráfego de dados, voz e imagem digital.

ÁREA DE RESULTADO: 70 - Programas Especiais

PROGRAMA: 733 - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

MUNICIPAL - PADEM

AÇÃO: 1167 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Central 1 635.489,00 1 656.587,00

Norte de Minas 1 6.000.000,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Agilizar, melhorar e sotisficar a atividade meio para o fornecer

melhores serviços ao cidadão.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1051/2009 (OUTROS)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Montes Claros

PROPONENTE: Luiz Andrei Gonçalves Pereira (Instituição não informada)

PROPOSTA: Solicitar do DER-MG que negocie com o DNIT a pavimentação da BR

135, sentido Itacarambi/MG - Cocos/BA.

ÁREA DE RESULTADO: 6 - Logística de Integração e Desenvolvimento

PROGRAMA: 216 - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS

AÇÃO: 4415 - OBRAS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS

FEDERAIS E ESTADUAIS EM PARCERIAS

JUSTIFICAÇÃO: Rodovia importante na conexão do Projeto jaíba com Brasília/DF e
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Salvador/BA.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1052/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Montes Claros

PROPONENTE: Fernando Antônio Dias Andrade (Conselho Municipal de

Assistência Social (Montes Claros)) / Benice Nery Maia (Prefeitura Municipal de

Itapajipe (Itapajipe)) / Mariana de Resende Franco (Secretaria Municipal de

Assistência Social (Caeté))

PROPOSTA: Alterar os atributos da ação 4234 da seguinte forma:

1) ampliar metas física e financeira totais da ação, de acordo com o previsto para

2010 na última revisão do PPAG, de forma a garantir a universalização desse serviço

em todos os Municípios do Estado;

2) aumentar meta física e financeira, na região Norte de Minas, para,

respectivamente, 38 e R$ 2.215.653,33;

3) alterar a finalidade da ação, com vistas a incluir a expressão "mediante

implantação e custeio dos Centros de Referência de Assistência Social -CRAS".

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 23 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS

AÇÃO: 4234 - CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA

MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA

Finalidade da ação: COFINANCIAR OS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DIRETA,

mediante implantação e custeio dos Centros de Referência de Assistência Social -

CRAS- OU INDIRETA (REDE SOCIOASSISTENCIAL) DA PROTEÇÃO SOCIAL

BÁSICA, OFERTANDO SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS

(CONTINUADOS E EVENTUAIS) QUE GARANTAM A SOBREVIVÊNCIA, O

ACOLHIMENTO, A CONVIVÊNCIA E A SOCIALIZAÇÃO DE PESSOAS E FAMÍLIAS

EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POBREZA E FRAGILIDADE DE

VÍNCULOS.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira
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Alto Paranaíba 2 119.280,00 2 119.280,00

Central 36 2.185.920,00 36 2.185.920,00

Centro Oeste 11 735.360,00 11 735.360,00

Estadual 65 4.850.000,00 128 8.757.680,00

Jequitinhonha / Mucuri 10 712.800,00 10 712.800,00

Mata 25 1.074.960,00 25 1.074.960,00

Noroeste de Minas 2 183.600,00 2 183.600,00

Norte de Minas 38 2.215.653,33 18 1.049.520,00

Rio Doce 14 844.800,00 14 844.800,00

Sul de Minas 19 696.480,00 19 696.480,00

Triângulo 8 572.880,00 8 572.880,00

JUSTIFICAÇÃO: O governo de Minas assinou termo de compromisso de

universalização dos CRAS e, de acordo com os últimos dados obtidos na 8ª

Conferência da Criança e do Adolescente, MG tem 38% de Municípios sem CRAS.

Os Municípios Mineiros custeam aluguéis para o funcionamento de tão importantes

trabalhos executados pelos CRAS, por isso se faz necessário o co-financiamento

também da manutenção desses equipamentos.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1053/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Montes Claros

PROPONENTE: Felipe Teixeira Martins (Universidade Estadual de Montes Claros -

Unimontes (Montes Claros)) / Luciano Marcos P. da Silva (Instituto Nenuca de

Desenvolvimento Sustentável - Insea (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Incluir ação destinada à promoção da organização e capacitação, em

âmbito regional, das entidades representativas e de apoio aos catadores de materiais

recicláveis, em especial no Norte de Minas, por meio da criação de ação nova no

Programa Estruturador 045-Resíduos Sólidos.

ÁREA DE RESULTADO: 9 - Qualidade Ambiental

PROGRAMA: 45 - RESÍDUOS SÓLIDOS

AÇÃO: (...) - Estímulo às organizações regionais de apoio aos catadores de
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materiais recicláveis.

Produto: 11092 - REGIONAL ATENDIDA

Unidade de medida: 297 - REGIONAL DE GOVERNO

Finalidade da ação: Estimular a articulação regional das entidades da sociedade

civil que promovam a organização do trabalho de coleta e destinação de materiais

recicláveis.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 10 500.000,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Dificuldade de transporte e capacitação, para participar das

reuniões do fórum estadual Lixo e Cidadania. Com a nova ação, poderia ser faciitada

a mobilização de recursos para a atuação conjunta em prol do aperfeiçoamento de

mecanismos de coleta e destinação de materiais recicláveis. Continuidade das ações

desenvolvidas em 2007, 2008 e 2009 que tem gerado maior capacitação dos

empreendimentos sociais dos catadores e controle social das políticas públicas,

estimulando a participação da sociedade e dos fóruns municipais de lixo e cidadania.

Além disso, na região mais pobre do estado pouco se contribui na estruturação da

integração de organizações de catadores, através do que elas se fortalecem.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1054/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Montes Claros

PROPONENTE: Wenderson Luiz Barbosa Bicalho (Prefeitura Municipal de Montes

Claros (Montes Claros))

PROPOSTA: Incluir ação para a construção de uma sede própria, com

infraestrutura adequada e acessibilidade, para a Associação Artesanal e Social do

Norte de Minas - Aasonorte.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 23 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS

AÇÃO: (...) - Estruturação da sede da Aasonorte

Finalidade da ação: Construção de sede própria para a Associação Artesanal e
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Social do Norte de Minas - Aasonorte.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Norte de Minas 1 0,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: A Aasonorte precisa de condições para manter seus cursos de

qualificação profissional e inclusão produtiva e ações de fomento à economia

solidária, empreendedorismo e associativismo para pessoas em situação de risco e

vulnerabilidade pessoal e social.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1055/2009 (OUTROS)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Montes Claros

PROPONENTE: Felipe Teixeira Martins (Universidade Estadual de Montes Claros -

Unimontes (Montes Claros))

PROPOSTA: Estruturar a carreira do professor de ensino superior estadual

mediante a realização de concurso público, reposição salarial,data base de

negociação, incorporação de gratificações ao salário-base e alteração dos níveis de

ingresso.

ÁREA DE RESULTADO: 70 - Programas Especiais

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

JUSTIFICAÇÃO: Sanar as precárias condições de trabalho e estruturar da carreira

docente e incorporação das gratificações.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1056/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Montes Claros

PROPONENTE: Wenderson Luiz Barbosa Bicalho (Prefeitura Municipal de Montes

Claros (Montes Claros)) / Averaldo Moreira Martins (Prefeitura Municipal de Virgem

da Lapa (Virgem da Lapa))

PROPOSTA: Por meio da inclusão da regiâo Norte de Minas, com meta física e
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financeira, respectivamente, de 4 e R$ 10 000 e da região Jequitinhonha/Mucuri, com

meta física e financeira de, respectivamente, 1 e R$ 10 000 pretende-se: 1)

pavimentar o trecho de estrada, compreendido entre o trevo da Estrada da Produção

e a BR que liga Montes Claros a Januária; 2) pavimentar a estrada que liga a

comunidade de São Pedro das Garças à São João da Ponte, 3) construir a ponte do

Rio Cana Brava; e 4) asfaltar o trecho Virgem da Lapa/ entroncamento José

Gonçalves de Minas.

ÁREA DE RESULTADO: 6 - Logística de Integração e Desenvolvimento

PROGRAMA: 56 - POTENCIALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA LOGÍSTICA DA

FRONTEIRA AGROINDUSTRIAL

AÇÃO: 1272 - PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS EM OUTRAS

REGIÕES

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Central 0 0,00 0 0,00

Centro Oeste 4 2.000.000,00 2 18.025.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 1 10.000,00 0,00

Norte de Minas 4 10.000,00 0,00

Sul de Minas 0 0,00 2 11.500.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Essa proposta visa a desenvolver a região que é de grande

extensão territorial, escoando a produção e facilitando o desenvolvimento econômico.

A construção da ponte é essencial para o escoamento da produção no Norte de

Minas.

Asfaltamento do trecho: Virgem da Lapa entroncamento José Gonçalves de Minas.

Esse trecho de estrada interliga as três microregiões do Jequitinhonha, ligando Minas

ao Sul da Bahia, beneficiando mais de um milhão de pessoas.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1057/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Itaobim

PROPONENTE: Adelia Barbosa Antunes (Instituição não informada) / Adriana
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Martins Oliveira (Associação dos Municípios do Médio Jequitinhonha - AMEJE

(Araçuaí)) / Adriana Pereira Santos (Instituição não informada) / Ana Rita Gil Barbosa

(Departamento Municipal de Assistência Social (Itaobim)) / Antonio Henrique Filho

(Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes (Ponto dos Volantes)) / Antonio

Rodrigues de Oliveira (Assoc. Comunitária Prod. Rurais Felisburgo - Para Terra

(Felisburgo)) / Antônio Rodrigues dos Santos (Câmara Municipal de Monte Formoso

(Monte Formoso)) / Arcanjo Nunes dos Santos (Instituição não informada) / Breno

Barbosa da Silva (Instituição não informada) / Carlos Magdo Moreira Coutinho

(Câmara Municipal de Itinga (Itinga)) / Clarete Moreira Porto (Prefeitura Municipal de

Itaobim (Itaobim)) / Claudino Quaresma dos Santos (Instituição não informada) /

Clóvis Ribeiro Alves (Câmara Municipal de Itinga (Itinga)) / Dária Maria Martins Assis

(Instituição não informada) / Domingos Nicanor Fernandes de Souza (Conselho

Tutelar (Itaobim)) / Edvaldo Gomes Brito (Câmara Municipal de Monte Formoso

(Monte Formoso)) / Elma Rodrigues dos Santos (Instituição não informada) / Emerson

Barbosa Macedo (Câmara Municipal de Itacarambi (Itacarambi)) / Evina Teixeira da

Cruz (Inst. Trab. Trabalhadoras Agricultura Vale do Jequitinhonha (Medina)) / Fabio

Soares Pereira (Instituição não informada) / Francisco Dias Almeida (Instituição não

informada) / Geraldo Ricardo Neri Pinto (Instituição não informada) / Gil Ramos Silva

(Prefeitura Municipal de Caraí (Caraí)) / Gilson Antonio Sicupira (Prefeitura Municipal

de Ponto dos Volantes (Ponto dos Volantes)) / jackson Cesário Costa (Prefeitura

Municipal de Virgem da Lapa (Virgem da Lapa)) / Joana Darc Oliveira Cunha

(Instituição não informada) / José Edilson da Silva (Conselho Comunitário de

Desenvolvimento Rural do Distrito Si (São João da Ponte)) / José Edivanio Rodrigues

(Câmara Municipal de Jenipapo de Minas (Jenipapo de Minas)) / José Osvaldo

Andrade de Oliveira (Câmara Municipal de Novo Oriente de Minas (Novo Oriente de

Minas)) / Katiana Rodrigues Ramos (Instituição não informada) / Kleuber Carneiro

Jaques (Prefeitura Municipal de Januária (Januária)) / Laureny Alves Costa (Grupo

Feminino Itaobiense - GRUFEMI (Itaobim)) / Lázaro Pereira Neves (Prefeitura

Municipal de Berilo (Berilo)) / Luiz Guilherme Antunes Camara (Instituição não

informada) / Maflávia A. L. Ferreira (Instituição não informada) / Manoel Medeiros

Teodoro (Câmara Municipal de Novo Oriente de Minas (Novo Oriente de Minas)) /
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Marcio Pereira Silva (Associação dos Trabalhadores do Município de Medina

(Medina)) / Marcos Luiz Silva (Instituição não informada) / Maria Aparecida Santos

Queiroz (Associação Papa João XXIII no Brasil (Itaobim)) / Maria Aparecida Sicupira

Barros (Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes (Ponto dos Volantes)) / Maria

Helena Alves da Silva (Empr. Assist. Técnica e Exte. Rural do Est. de MG - EMATER

(Belo Horizonte)) / Marlete Guimarães dos Santos (Prefeitura Municipal de Ponto dos

Volantes (Ponto dos Volantes)) / Mauricelio Gomes Barbosa (Câmara Municipal de

Monte Formoso (Monte Formoso)) / Michele Silva Pereira dos Santos (Instituição não

informada) / Modestino Cirino Motta (Empr. Assist. Técnica e Exte. Rural do Est. de

MG - EMATER (Belo Horizonte)) / Mozart Colares Godinho (Instituição não

informada) / Pricila Batista Menezes (Instituição não informada) / Roberto Sidnei da

Silva Coutinho (Prefeitura Municipal de Januária (Januária)) / Rosilene Vieira Silva

(Conselho Comunitário dos Olhos D'agua (Itaobim)) / Rubio de Andrade (Sec. Est.

Extr. P/ Des. Vale Jequiti., Mucuri e Norte-SEDVAN (Belo Horizonte)) / Sebastião

Alves dos Santos (Instituição não informada) / Sergio Ricardo Lelis de Oliveira

(Instituição não informada) / Tania Rodrigues Rosa (Instituição não informada) /

Valderlene Pereira Souza (Instituição não informada) / Valmirene Batista Pereira

Almeida (Instituição não informada) / Victor Neiva e Oliveira (Instituição não

informada) / Wallace Fernando Dias (Promotoria Regional da Infância e Juventude

(Teófilo Otôni)) / Willianvaldo Francisco Rosa (Associação Papa João XXIII no Brasil

(Itaobim))

PROPOSTA: Ampliar metas física e financeira totais da Ação 1104, semelhante ao

executado em 2009, com distribuição para as regiões Central, Rio Doce e Estadual.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 23 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS

AÇÃO: 1104 - PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE

MORTE - PPCAAM

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Central 190 1.898.199,00 0,00

Estadual 70 699.336,47 0,00
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Rio Doce 82 819.222,73 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Regionalizar a ação para atendimento aos adolescentes do

interior, com a agilidade necessária aos casos de ameaça de morte.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1058/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Poços de Caldas

PROPONENTE: Tereza Cristina Leite Navarro (Instituição não informada)

PROPOSTA: Ampliar em 300 metros na pista do aeroporto de Poços de Caldas,

com balizamento e iluminação.

ÁREA DE RESULTADO: 11 - Rede de Cidades e Serviços

PROGRAMA: 26 - MINAS AVANÇA

AÇÃO: 4141 - DESENVOLVIMENTO DO MODAL AEROVIÁRIO

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 0 0,00 2 3.065.000,00

Central 0 0,00 2 18.650.000,00

Centro Oeste 1 7.990.000,00 3 7.242.070,00

Jequitinhonha / Mucuri 0 0,00 4 5.509.400,00

Mata 0 0,00 3 3.541.100,00

Noroeste de Minas 0 0,00 2 6.257.000,00

Norte de Minas 1 7.700.000,00 3 6.144.800,00

Rio Doce 0 0,00 3 4.984.300,00

Sul de Minas 1 0,00 5 10.315.000,00

Triângulo 0 0,00 1 3.656.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Com a ampliação e melhoria na pista do aeroporto de Poços de

Caldas, duas companhias, Air Minas e Trip, poderão trazer voos regulares para a

região.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1059/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011
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- Exercício 2010 - Montes Claros

PROPONENTE: Felipe Teixeira Martins (Universidade Estadual de Montes Claros -

Unimontes (Montes Claros))

PROPOSTA: Promover e estruturar planos de arborização urbana e reflorestamento

ou recomposição da vegetação nativa, com vistas à contenção do processo de

desertificação nas regiões do cerrado e do semi-árido mineiros.

ÁREA DE RESULTADO: 7 - Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha,

Mucuri e Rio Doce

PROGRAMA: 59 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA

AÇÃO: (...) - Plano de contenção do processo de desertificação do cerrado e do

semi-árido.

Produto: 10406 - PLANO ELABORADO

Unidade de medida: 154 - PLANO

Finalidade da ação: Conter o processo de desertificação nas regiões do cerrado e

do semi-árido, por meio da promoção de planos de arborização urbana e

recomposição de vegetação nativa.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 1 200.000,00 0,00

Jequitinhonha / Mucuri 1 200.000,00 0,00

Noroeste de Minas 1 200.000,00 0,00

Norte de Minas 1 200.000,00 0,00

Rio Doce 1 200.000,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Necessidade de minimizar o processo acelerado de desertificação

das regiões do cerrado e do semi-árido em Minas Gerais.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1060/2009 (ALTERAÇÃO DE PROGRAMA)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Itaobim

PROPONENTE: Albano Silveira Machado (Prefeitura Municipal de Berilo (Berilo))

PROPOSTA: Alterar a distribuição das metas físicas e financeiras de todas as
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ações do Programa Minas Sem Fome, considerando o número de agricultores

familiares, o IDH dos municípios, o clima semi-árido e as características culturais dos

beneficiários do programa. Maior clareza na distribuição da metas entre

Jequitinhonha e Mucuri

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 28 - MINAS SEM FOME

Objetivo do programa: ESTIMULAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS,

AGREGAÇÃO DE VALOR E GERAÇÃO DE RENDA PELA VENDA DO EXCEDENTE

, VISANDO A MELHORIA DE SUAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E

NUTRICIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES, SOB A GESTÃO E

CONTROLE SOCIAL DOS CONSELHOS MUNICIPA

JUSTIFICAÇÃO: Necessidade de atendimento universal a todos os agricultores

familiares na região Jequitinhonha/Mucuri.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1061/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Montes Claros

PROPONENTE: Edson Ferreira do Couto (Inst. de Desenvolvimento do Norte e

Nordeste de M.G. (Montes Claros))

PROPOSTA: Aumentar os recursos estaduais para aquisição e distribuição de leite

pasteurizado.

ÁREA DE RESULTADO: 7 - Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha,

Mucuri e Rio Doce

PROGRAMA: 165 - LEITE PELA VIDA

AÇÃO: 4199 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO

JUSTIFICAÇÃO: São muitas as famílias que ainda se encontram em áreas de

vulnerabilidade nutricional.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1062/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Iturama
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PROPONENTE: Nilo Cláudio da Costa Pádua (Câmara Municipal de Iturama

(Iturama))

PROPOSTA: Construir um batalhão da PMMG no Município de Iturama.

ÁREA DE RESULTADO: 70 - Programas Especiais

PROGRAMA: 727 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

AÇÃO: 1358 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Central 1 10.000,00 1 500.000,00

Triângulo 1 0,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: A proposta objetiva garantir a segurança no Município de Iturama,

especialmente caso seja acatada a proposta de construção de uma Unidade Prisional

no Município.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1063/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Juiz de Fora

PROPONENTE: André Luís Marques Marcato (Universidade Federal de Juiz de fora

- UFJF - Reitoria (Juiz de Fora))

PROPOSTA: Alterar metas financeiras de 2010 e 2011 e meta física de 2011 da

Ação 1202, na regional da Mata, com o objetivo de instalar um Parque Tecnológico

em Juiz de Fora.

ÁREA DE RESULTADO: 5 - Inovação, Tecnologia e Qualidade

PROGRAMA: 43 - REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

AÇÃO: 1202 - APOIO AOS PROJETOS DE CARÁTER ESTRUTURANTES DO

SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 0 0,00 0 0,00

Central 1 0,00 0 0,00
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Estadual 0 15.000,00 0 0,00

Mata 1 4.000.000,00 1 4.000.000,00

Norte de Minas 0 0,00 0 0,00

Sul de Minas 1 0,00 0 0,00

Triângulo 0 0,00 0 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Os estudos de viabilidade econômica já executados, e que foram

apoiados pelo Estado, apontam para a necessidade de implantação do Parque

Tecnológico de Juiz de Fora, que absorverá as empresas oriundas da incubadora,

condomínio de empresas, Programa de Incentivo à Inovação - PII - , empresas

âncora, etc.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1064/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Juiz de Fora

PROPONENTE: Vinicius Samôr de Lacerda (Câmara Municipal de Ubá (Ubá))

PROPOSTA: Ampliar metas física e financeira da Ação 4367, na região da Mata.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 28 - MINAS SEM FOME

AÇÃO: 4367 - CAPACITAÇÃO DE JOVENS RURAIS

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 40 9.400,00 0 0,00

Central 195 47.000,00 0 0,00

Centro Oeste 40 9.400,00 0 0,00

Estadual 0 0,00 1500 360.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 117 28.000,00 0 0,00

Mata 300 72.103,00 0 0,00

Noroeste de Minas 40 9.400,00 0 0,00

Norte de Minas 195 47.000,00 0 0,00

Rio Doce 117 28.000,00 0 0,00

Sul de Minas 195 47.000,00 0 0,00
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Triângulo 78 18.800,00 0 0,00

JUSTIFICAÇÃO: A região tem vocação rural e a juventude abandona o campo em

direção às cidades, o que, em geral, leva ao sub-emprego e ao aumento dos

problemas sociais.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1065/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Paulo Henrique Campos Silva (Associação dos Músciso do Coral

Lírico de Minas Gerais (Belo Horizonte)) / Hélcio Rodrigues Pereira (Associação dos

Músciso do Coral Lírico de Minas Gerais (Belo Horizonte)) / Lilian Sousa Assumpção

(Associação dos Músciso do Coral Lírico de Minas Gerais (Belo Horizonte)) / Júnia

Costa Jaber Machado (Instituição não informada)

PROPOSTA: Complementar o quadro de cantores do Coral Lírico de Minas Gerais,

por meio da contratação de músicos a fim de assegurar o desempenho de excelência

desse corpo artítico

ÁREA DE RESULTADO: 11 - Rede de Cidades e Serviços

PROGRAMA: 124 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

AÇÃO: (...) - Coral Lírico de Minas Gerais

Produto: 11276 - ÓRGÃO IMPLANTADO/ESTRUTURADO

Unidade de medida: 710 - ÓRGÃO

Finalidade da ação: Estruturar o Coral Lírico de Minas Gerais, dotando-o de

cantores nos naipes necessários, a fim de assegurar o desempenho de excelência

desse corpo artístico.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Central 55 0,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Assegurar uma forma de complementação do quadro atual -

apenas 35 músicos, em um quadro total de 90 cargos - para a efetiva estruturação do

Coral Lírico de Minas Gerais, para possibilitar seu funcionamento.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1066/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Juiz de Fora

PROPONENTE: Wanderson Castelar Gonçalves (Câmara Municipal de Juiz de

Fora (Juiz de Fora))

PROPOSTA: Incluir a região da Mata na Ação 1183, com metas físicas e

financeiras proporcionais.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 34 - PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE

AÇÃO: 1183 - FICA VIVO - CONTROLE DE HOMICÍDIOS NA FAIXA ETÁRIA DE

12 A 24 ANOS

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 1350 485.596,00 1350 485.596,00

Central 10588 4.870.997,00 10588 4.870.997,00

Centro Oeste 550 295.373,00 550 295.373,00

Mata 2020 657.054,00 0,00

Rio Doce 992 469.468,00 992 469.468,00

Sul de Minas 2020 657.054,00 2020 657.054,00

JUSTIFICAÇÃO: Ampliar as ações de prevenção à criminalidade entre os jovens da

região, com a implementação integral do programa Fica Vivo.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1067/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Juiz de Fora

PROPONENTE: Maria Goretti Simões (Instituição não informada)

PROPOSTA: Incluir ação destinada à criação de Bancos de Alimentos no

Municípios.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 732 - SEGURANÇA ALIMENTAR

AÇÃO: (...) - Incentivo à criação de Bancos de Alimentos
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Produto: Banco de Alimento implantado

Unidade de medida: Banco de Alimento

Finalidade da ação: Incentivar financeiramente os Municípios para a criação de

Bancos de Alimentos.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 4 400.000,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Diminuir desperdícios com alimentos, garantir o acesso aos

alimentos para pessoas em situação de insegurança alimentar.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1068/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Juiz de Fora

PROPONENTE: André Luís Marques Marcato (Universidade Federal de Juiz de fora

- UFJF - Reitoria (Juiz de Fora))

PROPOSTA: Regionalizar a Ação para a Macroregião Mata - Juiz de Fora -

acrescentando 1(um) Edital de meta física e R$370.000,00 de meta financeira para

apoio a incubadoras (R$120.000,00) e para o Programa de Incentivo à Inovação - PII

- (R$250.000,00), em 2010 e em 2011.

ÁREA DE RESULTADO: 5 - Inovação, Tecnologia e Qualidade

PROGRAMA: 43 - REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

AÇÃO: 4083 - FOMENTO A ATIVIDADES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

DE PRODUTOS E PROCESSOS INOVADORES

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 4 22.579.216,00 4 22.579.216,00

Mata 1 370.000,00 1 370.000,00

JUSTIFICAÇÃO: O objetivo é lançar 1(um) Edital por ano para o Programa PII para

o Município de Juiz de Fora. Esta Ação irá alavancar os setores de pré-incubação,

incubação e condomínio de empresas culminando na geração de emrpesas

inovadoras sólidas para o Parque Tecnológico, sendo de fundadmental importância
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para garantir a liderança do Estado de Minas Gerais no cenário de inovação nacional

e mundial. Em paralelo, o aporte de R$250.000,00 anuais para o Programa PII da

UFJF irá garantir a geração de protótipos fomentando a criação de empresas e

transferência de tecnologia.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1069/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Juiz de Fora

PROPONENTE: Eriane Suelen Souza Pimenta (Conselho Municipal de Saúde (Juiz

de Fora))

PROPOSTA: Prestar assistência integral à saúde do adolescente e implantar os

centros de referência em saúde do adolescente.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 54 - VIVA VIDA

AÇÃO: (...) - Atenção à saúde do adolescente

Produto: 11110 - CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO/MANTIDO

Unidade de medida: 44 - CENTRO

Finalidade da ação: Implantação da rede de atenção à saúde primária e secundária

do adolescente e capacitação dos profissionais da rede.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Mata 4 4.000.000,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Assistir o adolescente é investir na redução da mortalidade e na

diminuição da incidência da violência e das situações de vulnerabilidade.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1070/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Juiz de Fora

PROPONENTE: Claudinei dos Santos Lima (Frente Defesa Direitos Criança

Adolescente da Zona da Mata (Juiz de Fora))

PROPOSTA: Ampliar metas física e financeira da Ação 4269, com ampliação de



____________________________________________________________________________
1130

metas na região Estadula e inclusão da região da Mata.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 34 - PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE

AÇÃO: 4269 - CONSTITUIÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS E PROJETOS DE

ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE DROGA

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 12 480.000,00 12 480.000,00

Mata 3 120.000,00 3 120.000,00

JUSTIFICAÇÃO: O número de instituições que atendem usuários de drogas na

região da Mata é insuficiente e é alto o índice de crianças e adolescentes usuários de

drogas na região.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1071/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Montes Claros

PROPONENTE: Rosilda de Fátima dos Santos (Instituição não informada) / Eliana

Cardoso de Oliveira (Instituição não informada)

PROPOSTA: Universalizar o acompanhamento social em todas as escolas

estaduais situadas em regiões de maior vulnerabilidade social, de acordo com a Lei

Estadual nº 16.683/2007

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 30 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÃO: (...) - Acompanhamento social dos alunos em situação de vulnerabilidade

social

Unidade: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto: 0 - A DEFINIR

Unidade de medida: 0 - A DEFINIR

JUSTIFICAÇÃO: É no meio escolar que estão presentes os reflexos das questões

sociais, e os educadores não estão preparados para enfrentar tais conflitos. A Ação
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4069, conforme prevista, não atende as idades dos alunos no meio escolar.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1072/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Itaobim

PROPONENTE: Dalva Ferreira Batista Lima (Fórum de Desenvolvimento

Mesorregional (Itaobim)) / Zenair Rodrigues Andrade (Núcleo Regional de Prevenção

e Combate ao Câncer (Itaobim))

PROPOSTA: Incluir metas física e financeira na região Jequitinhonha/Mucuri, em

2010, na Ação 1367.

ÁREA DE RESULTADO: 7 - Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha,

Mucuri e Rio Doce

PROGRAMA: 59 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA

AÇÃO: 1367 - INFRA ESTRUTURA DE APOIO TECNOLÓGICO

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Jequitinhonha / Mucuri 1 580.000,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Não consta orçamento para o Jequitinhonha na proposta de

revisão e essa região sofre com a seca e a pobreza

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1073/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Itaobim

PROPONENTE: Geralda Chaves Soares (Associação Indígena Pankaravu - AIPPA

(Araçuaí))

PROPOSTA: Alterar a finalidade da Ação 1079 para priorizar as aldeias indígenas e

as comunidades quilombolas.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 53 - VIDA NO VALE - COPANOR

AÇÃO: 1079 - IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E

ESGOTO



____________________________________________________________________________
1132

Finalidade da ação: MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

NOTADAMENTE EM SAÚDE, APRENDIZADO E TRABALHO, POR MEIO DO

ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E DA COLETA E TRATAMENTO DE

ESGOTO E DOTAR A COPANOR DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À

OPERAÇÃO E PRESTAÇÃO DESTES SERVIÇOS, dando prioridade para as aldeias

indígenas e comunidades quilombolas.

JUSTIFICAÇÃO: Estas são comunidades com infraestrutura mais precária e com

alto índice de doenças provocadas pela ingestão de água.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1074/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Itaobim

PROPONENTE: Leônidas Duarte Costa (Câmara Municipal de Comercinho

(Comercinho)) / Manoel Rodrigues de Oliveira (Instituição não informada) / Sinvaldo

Santos Jurado (Câmara Municipal de Comercinho (Comercinho))

PROPOSTA: Alterar a finalidade da Ação 1101, acrescentando a disponibilização

de caminhões pipa, principalmente nos Municípios de Cormercinho e região, bem

como Carneirinho.

ÁREA DE RESULTADO: 7 - Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha,

Mucuri e Rio Doce

PROGRAMA: 59 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA

AÇÃO: 1101 - APOIO AS AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS

COMUNIDADES

Finalidade da ação: AUXILIAR MUNICÍPIOS ATINGIDOS PELA SECA COM

AÇÕES PREVENTIVAS, DE SOCORRO E ASSISTENCIAIS, inclusive com

disponibilização de caminhões pipa.

JUSTIFICAÇÃO: Necessidade de carros pipa para levar água para comunidades no

Município de Comercinho, Carneirinho e região.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1075/2009 (INCLUSÃO DE PROGRAMA)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011
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- Exercício 2010 - Juiz de Fora

PROPONENTE: Cláudio Luis Dias Amaral (Comite Bacia Hidrog. Afluent, Mineiros

Rios Pomba e Muriaé (Cataguases))

PROPOSTA: Elaborar projetos de revitalização e despoluição dos rios da Bacia

Hidrográfica dos Rios Pomba e Muriaé e disponibilizar recursos para sua execução

pelos Municípios e Estado, com a criação de um programa à semelhança da Meta

2010 - Rio das Velhas.

ÁREA DE RESULTADO: 9 - Qualidade Ambiental

PROGRAMA: (...) - Revitalização e despoluição dos afluentes mineiros da Bacia

Hidrográfica dos Rios Pomba e Muriaé

Tipo de programa: 1 - Finalístico

Área de resultado: 9 - Qualidade Ambiental

Unidade responsável: 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Objetivo do programa: Revitalizar e despoluir o trecho mineiro da Bacia Hidrográfica

dos Rios Pombas e Muriaé

JUSTIFICAÇÃO: O Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Pomba-Muriaé está em

fase avançada de implantação e cobrança pelo uso da água. Atualmente, o Comitê

patrocina o cadastramento dos usuários das águas dos rios. Por isso, considera estar

preparado para uma intervenção de maior magnitude nos moldes da Meta 2010 de

despoluição e revitalização do Rio das Velhas.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1076/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Itaobim

PROPONENTE: Marco Aurélio Gonçalves Martins (Departamento de Meio

Ambiente (Caraí))

PROPOSTA: Ampliar a meta física da Ação 1061 na região Jequitinhonha / Mucuri,

em 2010.

ÁREA DE RESULTADO: 9 - Qualidade Ambiental

PROGRAMA: 10 - CONSERVAÇÃO DO CERRADO E RECUPERAÇÃO DA MATA
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ATLÂNTICA

AÇÃO: 1061 - BOLSA VERDE - FHIDRO

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Central 2 0,00 0 0,00

Estadual 44 7.172.461,00 70 7.200.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 20 0,00 0 0,00

Sul de Minas 21 0,00 0 0,00

JUSTIFICAÇÃO: A nossa região a cada dia vem sofrendo com a falta de água.

Precisamos investir no começo dos problemas com urgência (causa fundamental -

degradação ambiental).

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1077/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Itaobim

PROPONENTE: Marlio Geraldo Costa (Prefeitura Municipal de Jenipapo de Minas

(Jenipapo de Minas))

PROPOSTA: Ampliar a meta física da Ação 1375 na região Jequitinhonha / Mucuri,

em 2010, para viabilizar a construção de 55 reservatórios comunirtários de contenção

de água nos Municípios do Médio Jequitinhonha, filiados à Amese.

ÁREA DE RESULTADO: 7 - Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha,

Mucuri e Rio Doce

PROGRAMA: 59 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA

AÇÃO: 1375 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Central 25 600.500,00 0 0,00

Estadual 0 0,00 0 0,00

Jequitinhonha / Mucuri 55 1.500.000,00 100 2.100.000,00

Norte de Minas 75 1.801.500,00 100 2.100.000,00

JUSTIFICAÇÃO: O Médio Jequitinhonha é o que apresenta o quadro de estiagem
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mais agudo no contexto do Vale.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1078/2009 (ALTERAÇÃO DE PROGRAMA)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Iturama

PROPONENTE: Hortencia Karin de Toledo (Escola Municipal Diretora Maria Sarah

(Iturama))

PROPOSTA: Garantir a valorização dos educadores no âmbito do programa Escola

em tempo integral

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 19 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

Objetivo do programa: AUMENTAR O APRENDIZADO DOS ALUNOS POR MEIO

DA AMPLIAÇÃO DO TEMPO DIÁRIO DE PERMANÊNCIA NA ESCOLA, COM

PRIORIDADE PARA O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS EM ÁREAS DE

VULNERABILIDADE SOCIAL E COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE

ESCOLAR NO ACOMPANHAMENTO DE SEUS RESULTADOS E A VALORIZAÇÃO

DO EDUCADOR.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1079/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Juiz de Fora

PROPONENTE: Cláudio Luis Dias Amaral (Comite Bacia Hidrog. Afluent, Mineiros

Rios Pomba e Muriaé (Cataguases))

PROPOSTA: Implantar escola agrotécnica no Município de Dona Euzébia.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 240 - ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL

AÇÃO: (...) - Implantação de escola agrotécnica no Município de Dona Euzébia

Unidade: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Produto: Escola agrotécnica implantada

Unidade de medida: 556 - ESCOLA DE ENSINO MÉDIO

Finalidade da ação: Implantar escola agrícola no Município de Dona Euzébia.
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2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Mata 1 0,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: O Município de Dona Euzébia tem uma localização privelegiada

no Estado, com média de 350km de distância das quatro maiores capitais do País,

tem fácil acesso por rodovia, tecnologia de produção de mudas de plantas

ornamentais, árvores frutíferas e florestais, sendo o maior produtor de mudas do

Estado e o segundo do País.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1080/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Poços de Caldas

PROPONENTE: Diomar Mariotti Filho (Câmara Municipal de Monte Santo de Minas

(Monte Santo de Minas))

PROPOSTA: Ampliar meta física da Ação 4015, na região Sul de Minas, com vistas

a estruturar o turismo e a divulgar a potencialidade turística do sudoeste do Estado,

com 16 Municípios.

ÁREA DE RESULTADO: 11 - Rede de Cidades e Serviços

PROGRAMA: 16 - DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS

AÇÃO: 4015 - ESTRUTURAÇÃO DE DESTINOS TURÍSTICOS

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 0 0,00 0 0,00

Central 0 0,00 3 1.500.000,00

Estadual 0 0,00 0 0,00

Rio Doce 0 0,00 0 0,00

Sul de Minas 2 1.300.000,00 0 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Temos muitos tipos de riquezas em nossa região (fazemos parte

do Circuito Montanhas Cafeeiras de Minas), com cachoeiras, patrimônio histórico e

tradições culturais, além de potencial para a prática de esportes radicais.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1081/2009 (OUTROS)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Itaobim

PROPONENTE: Marco Aurélio Gonçalves Martins (Departamento de Meio

Ambiente (Caraí))

PROPOSTA: Especificar o asfaltamento do trecho Caraí a Araçuai, na região

Jequitinhonha/Mucuri.

ÁREA DE RESULTADO: 11 - Rede de Cidades e Serviços

PROGRAMA: 35 - PRO-ACESSO

AÇÃO: 1306 - MELHORIA DA ACESSIBLIDADE DE MUNICÍPIOS DE PEQUENO

PORTE

JUSTIFICAÇÃO: Com o asfaltamento de Canai a Araçuai o usuário economisaria

cerca de 100km em relação ao trânsito pela BR 116

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1082/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Itaobim

PROPONENTE: Dalva Ferreira Batista Lima (Fórum de Desenvolvimento

Mesorregional (Itaobim)) / Zenair Rodrigues Andrade (Núcleo Regional de Prevenção

e Combate ao Câncer (Itaobim))

PROPOSTA: Acrescentar a região Jequitinhonha/Mucuri na regionalização da Ação

1068.

ÁREA DE RESULTADO: 9 - Qualidade Ambiental

PROGRAMA: 45 - RESÍDUOS SÓLIDOS

AÇÃO: 1068 - APOIO A IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE DISPOSICAO FINAL

ADEQUADA - MINAS SEM LIXOES

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 55 5.039.148,00 60 5.000.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 10 0,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: As metas estão centralizadas. O lixo é uma questão de vida
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degradada tanto para o homem quanto para o meio ambiente, mas pode trazer

geração de renda.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1083/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Itaobim

PROPONENTE: Jovaldo Batista Martins (Câmara Municipal de Medina (Medina))

PROPOSTA: Acrescentar a região Jequitinhonha/Mucuri na regionalização da Ação

1081, com mestas física e financeira, para a construção de uma unidade prisional na

região, com a sugestão de implantação do sistema APAC.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 20 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO

SISTEMA PRISIONAL

AÇÃO: 1081 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PRISIONAL (SETOP)

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 300 0,00 0 0,00

Centro Oeste 300 7.934.000,00 0 0,00

Estadual 0 45.000.000,00 900 50.000.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 1 1.000.000,00 0,00

Norte de Minas 0 3.978.000,00 0 0,00

Triângulo 300 0,00 0 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Alto índice de criminalidade e reincidência, além de tráfico e uso

de drogas. (APAC)

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1084/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Montes Claros

PROPONENTE: Weslley Wallace Rodrigues (Universidade Estadual de Montes

Claros - Unimontes (Montes Claros))

PROPOSTA: Inclusão de ação destinada à assistência estudantil, com vistas a
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assegurar moradia, alimentação e ampliação do acervo da biblioteca, no âmbito do

Programa Ensino Superior da Unimontes.

ÁREA DE RESULTADO: 5 - Inovação, Tecnologia e Qualidade

PROGRAMA: 129 - ENSINO SUPERIOR DA UNIMONTES

AÇÃO: (...) - Assistência Estudantil para alunos da Unimontes

Produto: 10385 - ALUNO BENEFICIADO

Unidade de medida: 11 - ALUNO

Finalidade da ação: Garantir a permanência dos alunos da Unimontes até a

conclusão do curso.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Norte de Minas 1000 1.000.000,00 1000 1.000.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Necessidade de desenvolver ações para a permanência dos

acadêmicos na Unimontes, de modo a conter a evasão dos alunos e garantir as

condições para a frequencia e conclusão da graduação.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1085/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Iturama

PROPONENTE: Elizabeth Barbosa de Assis (Prefeitura Municipal de Itapajipe

(Itapajipe))

PROPOSTA: Incluir ação destinada ao apoio aos Municípios para a ampliação,

reforma e construção de prédios escolares.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 19 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

AÇÃO: (...) - Construção, ampliação e reforma de escolas da rede municipal

Unidade: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO: Após a municipalização, automaticamente as escolas da rede

municipal ficaram sobre a responsabilidade dos municípios, sendo que os mesmos

não têm recursos financeiros suficientes para ampliar, reformar e até mesmo construir

escolar com infraestrutura adequada para oferecer educação que qualidade,
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conforme é proposto pela LDB e demais leis. É necessário que seja repensado este

programa com vistas a incluir a rede municipal com a mesma dimensão da rede

estadual.

Por que existem leis com prioridades de atemdimento? Nossos alunos também

precisam de escolas bem estruturadas, quadra de esportes, enfim, são gente mineira,

gente brasileira, que quer fazer a diferença.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1086/2009 (INCLUSÃO DE PROGRAMA)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Itaobim

PROPONENTE: Pedro Paulo Vieira de Macedo (Câmara Municipal de Itaobim

(Itaobim)) / Letícia Moreira da Silva (Escola Estadual Chaves Ribeiro (Itaobim)) /

Ewerson Alves Chaves (Instituição não informada)

PROPOSTA: Incluir programa na área de resultados Protagonismo Juvenil,

destinado ao financiamento de material esportivo, deslocamento, hospedagem e

alimentação esportiva para delegações de Municípios de baixo IDH em todas as

competições do Jemg e Jimi.

ÁREA DE RESULTADO: 2 - Protagonismo Juvenil

PROGRAMA: (...) - Valorização do Jemg e Jimi

Tipo de programa: 2 - Apoio a Políticas Públicas e Áreas Específicas

Área de resultado: 2 - Protagonismo Juvenil

Unidade responsável: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA

JUVENTUDE - SEEJ

Objetivo do programa: Financiamento de material esportivo, deslocamento,

hospedagem, alimentação esportiva para delegações de Municípios de baixo IDH em

todas as competições do Jemg e Jimi.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1087/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Itaobim

PROPONENTE: Pedro Paulo Vieira de Macedo (Câmara Municipal de Itaobim
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(Itaobim)) / Letícia Moreira da Silva (Escola Estadual Chaves Ribeiro (Itaobim)) /

Ewerson Alves Chaves (Instituição não informada)

PROPOSTA: Incluir ação destinada à implantação de telecentros na região

Jequitinhonha/Mucuri.

ÁREA DE RESULTADO: 5 - Inovação, Tecnologia e Qualidade

PROGRAMA: 42 - REDE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ORIENTADA PELO

MERCADO

AÇÃO: (...) - IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES (TELECENTROS) DA REDE

DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Unidade: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E

ENSINO SUPERIOR

Produto: 10249 - TELECENTRO IMPLANTADO

Unidade de medida: 588 - TELECENTRO

Finalidade da ação: PRESTAR ATENDIMENTO AO CIDADÃO COM

DISPONIBILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA INCLUSÃO DIGITAL, COM

RECURSOS ESPECÍFICOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, CAPACITAÇÃO

PROFISSIONALIZANTE E INFORMAÇÕES GOVERNAMENTAIS.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Jequitinhonha / Mucuri 2 140.000,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Tendo em vista a demanda do Vale do Jequitinhonha/Mucuri ser

muito grande, pedimos a inclusão de mais unidades de Telecentro em nossa região.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1088/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Juiz de Fora

PROPONENTE: João Batista de Almeida (Fórum População de Rua de Juiz de

Fora (Juiz de Fora))

PROPOSTA: Alterar as metas física e financeira da Ação 1072, nos anos 2010 e

2011, para, respectivamente, 20 e R$2.500.000,00

ÁREA DE RESULTADO: 9 - Qualidade Ambiental
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PROGRAMA: 45 - RESÍDUOS SÓLIDOS

AÇÃO: 1072 - IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA, REAPROVEITAMENTO E

RECICLAGEM

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 20 2.500.000,00 20 2.500.000,00

JUSTIFICAÇÃO: O aumento da meta física e financeira irá repercutir positivamente

na geração de emprego e renda, tirando pessoas de situação de risco social e

melhorando o meio ambiente.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1089/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Juiz de Fora

PROPONENTE: Virgílio Furtado da Costa (Assoc. dos Municípios da Micro Região

do Vale do Paraibuna (Juiz de Fora))

PROPOSTA: Garantir espaço físico para a representação da sociedade

civil/moradores nas futuras unidades conjuntas das Polícias Civil e Militar.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 21 - GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE

DEFESA SOCIAL

AÇÃO: 4274 - APOIO LOGÍSTICO ÀS AÇÕES INTEGRADAS

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1090/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Juiz de Fora

PROPONENTE: Jorge Gonçalves Ramos (Conselho Municipal de Saúde (Juiz de

Fora))

PROPOSTA: Incluir a região Mata na Ação 1329, com metas física e financeira,

para construir nova sede do Instituto Médico Legal em Juiz de Fora.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 189 - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, EXERCÍCIO DA
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POLÍCIA JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

AÇÃO: 1329 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE GRANDE PORTE DE

UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Central 1 10.000,00 0 0,00

Mata 1 2.500.000,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: As instalações do atual IML de Juiz de Fora são muito precárias, o

que impede o atendimento adequado às necessidades da região. É necessário

construir um novo IML.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1091/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Juiz de Fora

PROPONENTE: Jorge Gonçalves Ramos (Conselho Municipal de Saúde (Juiz de

Fora))

PROPOSTA: Alterar a finalidade da ação, com a inclusão de referência ao

fortalecimento dos serviços de verificação de óbito do Estado.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 707 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

AÇÃO: 4387 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Finalidade da ação: DIRECIONAR AÇÕES PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE

DOENÇAS E AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS,

ACOMPANHANDO E ANALISANDO OS DADOS E INFORMAÇÕES,

RECOMENDANDO E PROMOVENDO AS MEDIDAS DE CONTROLE

APROPRIADAS, AVALIANDO A EFICÁCIA E EFETIVIDADE DESTAS MEDIDAS,

DIVULGANDO AS INFORMAÇÕES E FORNECENDO SEMPRE ORIENTAÇÃO

TÉCNICA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE RESPONSÁVEIS POR ESTAS

AÇÕES, bem como fortalecer os serviços de verificação de óbito do Estado.

JUSTIFICAÇÃO: Necessidade de implantação do serviço de verificação de óbito na

região da Mata.
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- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1092/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Montes Claros

PROPONENTE: Wenderson Luiz Barbosa Bicalho (Prefeitura Municipal de Montes

Claros (Montes Claros))

PROPOSTA: Criar centro de capacitação para a produção de oleaginosas, bem

como extração, plantio e organização, no Município de Montes Claros ou

microrregião.

ÁREA DE RESULTADO: 5 - Inovação, Tecnologia e Qualidade

PROGRAMA: 3 - ARRANJOS PRODUTIVOS EM BIOTECNOLOGIA,

BIOCOMBUSTÍVEIS, ELETROELETRÔNICOS E SOFTWARES

AÇÃO: (...) - Criação de centro de capacitação para a produção de oleaginosas

Unidade: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E

ENSINO SUPERIOR

Produto: 10560 - CENTRO DE EXCELÊNCIA IMPLANTADO

Unidade de medida: 44 - CENTRO

Finalidade da ação: Criar centro de capacitação para a produção de oleaginosas,

bem como extração, plantio e organização.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Norte de Minas 1 0,00 1 0,00

JUSTIFICAÇÃO: A necessidade de busca de matéria prima para abastecer a usina

da Petrobrás instalada no Município de Montes Claros.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1093/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Itaobim

PROPONENTE: Marcos Luiz Silva (Instituição não informada)

PROPOSTA: Incluir ação destinada à capacitação de diretores de escola e de

professores em história afro-brasileira e dos quilombos, com vistas à inclusão dessa
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temática no conteúdo didatico (Lei 10.639).

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 14 - DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES

AÇÃO: (...) - Qualificação de professores - história afro-brasileira e quilombos (Lei

10639)

Unidade: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Produto: 10499 - PROFESSOR CAPACITADO

Unidade de medida: 170 - PROFESSOR

Finalidade da ação: Capacitar diretores escolares e professores para inclusão da

história afro-brasileira e dos quilombos no conteúdo didatico (Lei 10639)

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 1000 100.000,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: A ação se justifica por possibilitar o aprofundamento no assunto

com mais esclarecimentos, levando esses profissionais a dar aulas sabendo do que

estão falando.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1094/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Montes Claros

PROPONENTE: Wenderson Luiz Barbosa Bicalho (Prefeitura Municipal de Montes

Claros (Montes Claros))

PROPOSTA: Implantar infraestrutura para abastecimento de água em todas as

comunidades rurais e garantir sua manutenção sistemática.

ÁREA DE RESULTADO: 7 - Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha,

Mucuri e Rio Doce

PROGRAMA: 59 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA

AÇÃO: 1101 - APOIO AS AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS

COMUNIDADES

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira
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Norte de Minas 1 0,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Diante dos problemas climáticos é necessário garantir o

fornecimento de água ao homem do campo.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1095/2009 (ALTERAÇÃO DE PROGRAMA)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Antonio Braz Rodrigues (Sind. Unico dos Trab. em Educação de

M.G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Alterar o objetivo do programa para priorizar as regiões do Estado

com menor IDH.

ÁREA DE RESULTADO: 7 - Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha,

Mucuri e Rio Doce

PROGRAMA: (...) - ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA REGIÃO DO NORTE

DE MINAS, JEQUITINHONHA, MUCURI E RIO DOCE

Objetivo do programa: AUMENTAR A PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ALUNOS DO

ENSINO FUNDAMENTAL E REDUZIR, em dois anos, A TAXA DE DISTORÇÃO

IDADE-SÉRIE priorizando AS REGIÕES do Estado de Minas Gerais com menor IDH.

JUSTIFICAÇÃO: Promover uma oportunidade de aumetar a proficiência média dos

alunos do ensino fundamental de todas as regiões mineiras de baixo IDH e não

apenas de uma região.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1096/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Aparecida Maria Martins Pereira (Instituição não informada)

PROPOSTA: Estender o projeto "Valores de Minas" para o interior do Estado.

ÁREA DE RESULTADO: 2 - Protagonismo Juvenil

PROGRAMA: 58 - CENTRO DA JUVENTUDE DE MINAS GERAIS - PLUG MINAS

AÇÃO: 1213 - FORMAÇÃO DE JOVENS NAS ÁREAS DE ARTES E CULTURA

DIGITAL
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2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Central 1998 1.200.000,00 7090 4.800.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 1996 900.000,00 0 0,00

Norte de Minas 1996 900.000,00 0 0,00

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1097/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Antonio Braz Rodrigues (Sind. Unico dos Trab. em Educação de

M.G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Alterar a finalidade da Ação 1224, substituindo o termo

"progressivamete" por "dois anos", e "das regiões Norte de Minas,

Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce" por "priorizando as regiões do Estado de MInas

Gerais com menor IDH".

ÁREA DE RESULTADO: 7 - Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha,

Mucuri e Rio Doce

PROGRAMA: (...) - ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA REGIÃO DO NORTE

DE MINAS, JEQUITINHONHA, MUCURI E RIO DOCE

AÇÃO: 1224 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ACELERAÇÃO DA

APRENDIZAGEM

Finalidade da ação: AUMENTAR A PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ALUNOS DO

ENSINO FUNDAMENTAL E REDUZIR, em dois anos, A TAXA DE DISTORÇÃO

IDADE-SÉRIE, priorizando AS REGIÕES do Estado de Minas Gerais com menor IDH.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Central 3940 0,00 3379 0,00

Estadual 0 2.000.000,00 0 1.714.286,00

Jequitinhonha / Mucuri 12297 0,00 10522 0,00

Mata 23 0,00 20 0,00

Noroeste de Minas 1623 0,00 1393 0,00



____________________________________________________________________________
1148

Norte de Minas 10564 0,00 9056 0,00

Rio Doce 6553 0,00 5630 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Universalizar a Ação 1224 para todas as regiões com baixo IDH

do Estado de Minas Gerais.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1098/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Mezaque Silva de Jesus (Instituição não informada)

PROPOSTA: Incluir ação destinada a capacitar e a apoiar a produção de alimentos

em comunidades indígenas e quilombolas

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 28 - MINAS SEM FOME

AÇÃO: (...) - Apoio à produção de alimetnos e à capacitação em comunidades

indígenas e quilombolas

Unidade: 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Produto: comunidade beneficiada

Unidade de medida: 49 - COMUNIDADE

Finalidade da ação: Incentivar e dar suporte à produção de alimentos básicos e à

formação de pomares e hortas.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 30 0,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Apesar das comunidades indígenas e quilombolas integrarem a

Agricultura Familiar, verifica-se que as mesmas não conseguem inserir-se

adequadamente no progrma em questão. Torna-se, portanto, necessário criar ação

específica para essas comunidades.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1099/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011
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- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Sandra Maria da Silva (Federação das Comunidades Quilombolas

de MG - N'golo (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Restaurar a ação 4039, excluída no projeto de revisão do PPAG,

exercício 2010.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 144 - DESENVOLVIMENTO DA REFORMA AGRÁRIA

AÇÃO: (...) - Apoio à regularização fundiária de áreas ocupadas por comunidades

indígenas e quilombolas

Unidade: 2411 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Produto: 10383 - FAMÍLIA ATENDIDA

Unidade de medida: 92 - FAMÍLIA

Finalidade da ação: apoiar a execução de atividades técnicas de identificação,

discriminação e regularização das áreas ocupadas por comunidades quilombolas e

indígenas.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 500 100.000,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Em Minas Gerais encontram-se 10 comunidades indígenas e 465

comunidades quiliombolas. O processo de regularização fundiária ainda não foi

concluído, portanto, há que se restaurar a ação.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1100/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Antonio Braz Rodrigues (Sind. Unico dos Trab. em Educação de

M.G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Incluir ação destinada a mapear a demanda de qualificação

profissional da população residente em regiões com baixo Índice de Desenvolviemto

Humano, segundo a oferta de trabalho local.

ÁREA DE RESULTADO: 2 - Protagonismo Juvenil
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PROGRAMA: 18 - ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE

AÇÃO: (...) - Diagnóstico do perfil de demanda de qualificação

Produto: Demanda mapeada

Unidade de medida: 207 - UNIDADE

Finalidade da ação: Mapear a demanda de qualificação profissional da população

residente em regiões com baixo Índice de Desenvolviemto Humano, segundo a oferta

de trabalho local.

JUSTIFICAÇÃO: Garantir uma qualificação profissional dos alunos e regiões com

baixo IDH, de acordo com a economia local, para inserí-los no mercado de trabalho

da região em que residem.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1101/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Jair Marques da Silva Júnior (Sind. dos Oficiais de registro Civil do

estado de Minas gera (Belo Horizonte)) / Sandra Maria da Silva (Federação das

Comunidades Quilombolas de MG - N'golo (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Restaurar a ação 4075 - Mobilização pelo registro civil -, excluída no

projeto de Revisão do PPAG 2008-20011, exercício 2010.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS

HUMANOS

AÇÃO: (...) - Mobilização pelo registro civil

Unidade: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto: Documentos emitidos

Unidade de medida: Documentos

Finalidade da ação: Desenvolver ações que visem à obtenção de certidões de

registro civil e documentação civil básica, fundamentalmente para a população em

situação de pobreza ou componente de comunidades tradicionais, como quilombolas

e indígenas.
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2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 1780 178.000,00 1780 178.000,00

JUSTIFICAÇÃO: A ação é de extrema importância, sendo que através dela

realizamos um projeto em 16 campanhas, onde 2.315 documentos foram emitidos em

39 comunidades quilombolas e 8 aldeias indígenas.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1102/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Paulo Cesar de Paula (Movimento Nacional da População de Rua

(Belo Horizonte)) / Sandra Maria da Silva (Federação das Comunidades Quilombolas

de MG - N'golo (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Inserir as regiões Central e Rio Doce e aumentar a meta financeira da

ação 1302 - Construção, Reforma e Melhorias em Unidades Habitacionais -, para R$

3.000.000, nestas regiões, com vistas a atender as comunidades indígenas e

quilombolas do Estado, em especial nas regiões Central e Rio Doce.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 25 - LARES GERAES

AÇÃO: 1302 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS EM UNIDADES

HABITACIONAIS

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Central 3.000.000,00 0,00

Estadual 1 10.000,00 1 10.000,00

Rio Doce 3.000.000,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: O enorme crescimento das vilas e favelas, o déficit habitacional e

o desejo das famíliasd e se manterem nos bairros e regiões onde possuem vínculos

justificam a ampliação dos investimentos nessa ação.

As comunidades indígenas e quliombolas do Estado encontram-se em situação de

extrema pobreza, vivendo em casas de taipa e sapê, ou abobe (barro), sem
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instalações sanitárias adequadas. A falta de condições sanitárias e as caracterísitcas

das casas expõe as comunidades a risco de doenças, como à doença de chagas,

uma vez que há grande incidência do barbeiro nesses ambientes.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1103/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Anita Gomes dos Santos (Movimento Nacional da População de

Rua (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Incluir ação destinada à realização de Seminários Regionais e

Estadual da População em Situação de Rua

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 23 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS

AÇÃO: (...) - Realização de Seminários Regionais e Estadual da População em

Situação de Rua

Produto: 259 - SEMINÁRIO REALIZADO

Unidade de medida: 89 -

EVENTO

Finalidade da ação: Publicizar a pesquisa e elaborar, de forma participativa, a

política da População em Situação de Rua

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 1 49.000,00 0,00

Central 1 49.000,00 0,00

Centro Oeste 1 49.000,00 0,00

Jequitinhonha / Mucuri 1 49.000,00 0,00

Mata 1 49.000,00 0,00

Noroeste de Minas 1 49.000,00 0,00

Norte de Minas 1 49.000,00 0,00

Rio Doce 1 49.000,00 0,00

Sul de Minas 1 49.000,00 0,00
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Triângulo 1 49.000,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Continuidade do diagnóstico da População de Rua realizado em

2009, por meio de sugestão popular, garantindo retorno da informação para a

população envolvida, entidades e trabalhadores socioassistenciais, e sua participação

na elaboração de políticas de apoio e superação à situação de rua.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1104/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Hilma Inês Alves (SEDESE - Coord. Especial Políticas Públicas

Mulheres - CEPAM (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Alterar metas física e financeira da Ação 2112 - Promoção dos

Direitos da Mulher -, garantindo a destinação, em 2010, de:

1) R$69.900,00 por região de planejamento, para financiar a capacitação

profissional de mulheres na área da construção civil, com 60 pessoas atendidas por

região;

2) R$54.887,00 por região de planejamento, para financiar serviço intinerante de

atenção à saúde da mulher, com 2.170 pessoas atendidas por região;

3) R$540.000,00 para a região Estadual, com vistas a financiar a capacitação

profissional de 1.200 mulheres; e

4) R$250.000,00, também na região Estadual, para financiar a aquisição de

equipamentos para a implantação de um espaço de socialização de mulheres, com

meta física de 1.000 pessoas atendidas.

A ampliação de metas física e financeira pretendida é de, respectivamente, 20.500

e R$1.963.900,00.

OBS.: proposta gerada a partir de aglutinação de 4 propostas distintas, de mesma

autoria, que incidem sobre a mesma ação.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS

HUMANOS

AÇÃO: 2112 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER
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JUSTIFICAÇÃO: 1) A proposta de capacitação surge da articulação entre a

Coordenadoria Especial de Políticas para mulheres e o SINDUSCON - MG, com o

objetivo de responder à demanda das empresas por contratação de mão de obra

qualificada para trabalhos de acabamento na construção civil.

2) Os dados disponíveis sobre a saúde da mulher no estado indicam a

necessecidade de investimentos no acesso a serviços de prevenção do cancer de

mama e de útero, ultrasonografias etc.

3) Um dos maiores desafios das políticas de inclusão social é quebrar o ciclo da

pobreza, promovendo um processo permanenete de ampliação da capcidade das

mulheres.

4) Investir na construção e aquisição de equipamentos para um espaço de

socialização e profissionalização de mulheres, promove o crescimento e a

profissionalização de atividades, melhora a produtividade e a renda, além de garantir

a fixação dessas mulheres em seus municípios de origem.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1105/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Flávio Dias de Souza (Clã Delfos (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Ampliar metas física e financeira da ação, com vistas à estruturação e

construção de centros de atletismo, em especial para a adequação dos espaços

destinados a saltos horizontais, em 10 regiões do Estado de Minas Gerais

ÁREA DE RESULTADO: 2 - Protagonismo Juvenil

PROGRAMA: 27 - MINAS OLÍMPICA

AÇÃO: 1214 - AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS

E DE ATIVIDADES FÍSICAS

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 6 682.300,00 0 0,00

Central 38 33.280.658,00 0 0,00

Centro Oeste 22 1.968.000,00 0 0,00
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Jequitinhonha / Mucuri 9 820.425,00 0 0,00

Mata 16 1.485.267,00 0 0,00

Noroeste de Minas 5 207.475,00 0 0,00

Norte de Minas 16 2.517.250,00 0 0,00

Rio Doce 7 747.950,00 0 0,00

Sul de Minas 33 3.932.750,00 0 0,00

Triângulo 11 4.594.000,00 0 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Integrar e desenvolver o atletismo em Minas Gerais, com a

readequação de pistas já existentes e a construção de novas pistas.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1106/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Hilma Inês Alves (SEDESE - Coord. Especial Políticas Públicas

Mulheres - CEPAM (Belo Horizonte)) / Shirley Costa de Almeida Amaral (Conselho de

Segurança Preventiva (Pará de Minas))

PROPOSTA: Incluir a região Central, na ação 4124 - enfrentamento a todas as

formas de violância-, com meta física e financeira, respectivamente, de 1120 e R$

350 000, para contribuir para o rompimento do ciclo de violência contra a munlher,

crianças, adolescentes e idosos, com especial atenção ao Município de Pará de

Minas, possibilitando um acolhimento humanizado às famílias em situação de

violência, por meio da oferta de serviços de atendimento psicossocial, acolhimento,

orientação, encaminhamento, monitoramento de casos e acompanhamento individual

, grupos terapêuticos e reflexivos aos agressores.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS

HUMANOS

AÇÃO: 4124 - ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLENCIA

CONTRA MULHERES

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira
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Central 1120 100.000,00 0,00

Estadual 7000 350.000,00 7000 350.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Desde 2006 as mulheres vítimas de violência doméstica

encontram proteção legal. entre as inivações incorporadas na legislação, está a

possibilidade de o juiz determinar o comparecimento obrigatório do agressor a

programas de recuperação e reeducação, portanto, é de fundamental importância que

o Estado possibilite o cumprimento dessa determinação legal, por meio da criação de

programas e serviços destinados ao agressor.

A Lei Federal nº 11.340, de 2006, - Lei Maria da Penha - prevê o atendimento

multidisciplinar às mulheres em situação de violência física, piscológica, sexual,

patrimonial e moral. Visa a criação de mecanismos definidos de detecção, orientação

e encaminhamento das pessoas em situação de violência, bem como oferecer aos

agressores programas de recuperação e de reeducação.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1107/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Welington de Souza (Federação Mineira de Ciclismo - FMC (Belo

Horizonte)) / Flávio Dias de Souza (Clã Delfos (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Ampliar meta física para 38 e meta financeira para R$ 35.000,00, na

região Central, mantendo-se as metas das demais regiões, com vistas à estruturação

dos espaços reservados à prática do ciclismo no Parque Fernão Dias, em Contagem.

ÁREA DE RESULTADO: 2 - Protagonismo Juvenil

PROGRAMA: 27 - MINAS OLÍMPICA

AÇÃO: 1214 - AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS

E DE ATIVIDADES FÍSICAS

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 5 612.300,00 0 0,00

Central 38 35.000.000,00 0 0,00

Centro Oeste 21 1.898.000,00 0 0,00
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Jequitinhonha / Mucuri 8 750.425,00 0 0,00

Mata 15 1.415.266,66 0 0,00

Noroeste de Minas 4 137.475,00 0 0,00

Norte de Minas 15 2.447.250,00 0 0,00

Rio Doce 6 677.950,00 0 0,00

Sul de Minas 32 3.862.749,99 0 0,00

Triângulo 10 4.524.000,00 0 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Estímulo à prática do ciclismo e geração de novos atletas, com o

aprefeiçoamento dos atletas de rendimento, uma vez que o ciclismo está incluso

como esporte olímpico.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1108/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Maria da Consolação Faria (Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente (Divinópolis))

PROPOSTA: Alterar a regionalização prevista, incluindo a Região Centro Oeste, em

2010.

ÁREA DE RESULTADO: 2 - Protagonismo Juvenil

PROGRAMA: 33 - POUPANÇA JOVEM

AÇÃO: 1050 - IMPLANTAÇÃO DA POUPANÇA JOVEM

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Central 17895 17.895.000,00 19316 19.316.000,00

Centro Oeste 1000 1.000.000,00 0,00

Jequitinhonha / Mucuri 1190 1.190.000,00 3618 3.618.000,00

Mata 3634 3.634.000,00 11056 11.056.000,00

Norte de Minas 3545 3.545.000,00 10779 10.779.000,00

Rio Doce 8236 8.236.000,00 9167 9.167.000,00

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1109/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)
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EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Elvira Mirian Veloso de Mello Cosendey (Instituição não informada)

/ Maria Alice da Silva (Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

(Belo Horizonte)) / Maria da Consolação Faria (Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente (Divinópolis))

PROPOSTA: Ampliar meta financeira da ação em R$720.000,00, com vistas a

garantir recursos para a expansão do Projeto Reciclando Oportunidades, destinado a

crianças e adolescentes dos Municípios da Bacia do São Francisco.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 23 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS

AÇÃO: 4272 - CO-FINANCIAMENTO PARA MUNICÍPIOS EM SERVIÇOS NO

ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ESPECIAL COM

TRAJETÓRIA DE RUA E TRABALHO INFANTIL

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Central 42 3.610.320,00 42 3.610.320,00

Centro Oeste 1 57.360,00 1 57.360,00

Estadual 20 6.275.860,00 20 6.275.860,00

Jequitinhonha / Mucuri 4 332.400,00 4 332.400,00

Mata 1 96.000,00 1 96.000,00

Norte de Minas 4 336.300,00 4 336.300,00

Rio Doce 4 398.640,00 4 398.640,00

Sul de Minas 1 48.000,00 1 48.000,00

Triângulo 2 111.120,00 2 111.120,00

JUSTIFICAÇÃO: Fortalecer e expandir o Projeto Reciclando Oportunidades para

crianças e adolescentes dos municípios da Bacia do São Francisco, como forma de

evitar o trabalho infantil nos lixões e outras formas de trabalho, e fomentar a inclusão

produtiva das famílias.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1110/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)
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EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Iturama

PROPONENTE: Nilo Cláudio da Costa Pádua (Câmara Municipal de Iturama

(Iturama))

PROPOSTA: Destinar recursos da Ação 1081 para a construção de um presídio na

Região do Triângulo, para abrigar os detentos das comarcas de Iturama, Itapagipe e

Campina Verde.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 20 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO

SISTEMA PRISIONAL

AÇÃO: 1081 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PRISIONAL (SETOP)

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 300 0,00 0 0,00

Centro Oeste 300 7.934.000,00 0 0,00

Estadual 0 45.000.000,00 900 50.000.000,00

Norte de Minas 0 3.978.000,00 0 0,00

Triângulo 300 0,00 0 0,00

JUSTIFICAÇÃO: A proposta visa a construir um presídio na região do Triângulo de

forma a acolher a população carcerária das comarcas de Iturama, Itapagipe e

Campina Verde, tendo em vista a superlotação na carceragem da Delegacia de

Iturama.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1111/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Montes Claros

PROPONENTE: Marli Costa Campos Quaresma (Instituição não informada)

PROPOSTA: Garantir recursos para o aprimoramento do sistema prisional,

incluindo o desenvolvimento de ações voltadas para a ressocialização do preso.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 20 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO
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SISTEMA PRISIONAL

AÇÃO: (...) - Disponibilizar recursos para o sistema prisional

JUSTIFICAÇÃO: A ação proposta visa ao cumprimento do que já está determinado

pela Constituição Federal, pela Lei de Execuções Penais e pelo Código Penal em

relação a necessidade de implementação de políticas públicas que promovam a

ressocialização dos presos.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1112/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Montes Claros

PROPONENTE: Marli Costa Campos Quaresma (Instituição não informada)

PROPOSTA: Desenvolver ações / metodologias voltadas ao acolhimento do Policial

Militar e à assistência à família, tendo em vista o grau elevado de estresse desse

profissional.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 172 - ASSISTÊNCIA AO MILITAR

AÇÃO: 2060 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E PSICOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR

JUSTIFICAÇÃO: A medida proposta visa a melhorar o relacionamento policial /

família / instituição.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1113/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Dinéia Aparecida Domingues (Fórum Mineiro de Educação Infantil

(Belo Horizonte))

PROPOSTA: Incluir ação destinada à capacitação de coordenadores e monitores

regionais do Poupança Jovem.

ÁREA DE RESULTADO: 2 - Protagonismo Juvenil

PROGRAMA: 33 - POUPANÇA JOVEM

AÇÃO: (...) - Capacitação de coordenadores e monitores do Poupança Jovem

Produto: Coordenadores/monitores capacitados
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Unidade de medida: Coordenador/monitor

Finalidade da ação: Capacitar os operadores (monitores e coordenadores regionais)

do Programa Poupança Jovem.

JUSTIFICAÇÃO: Desmembrar a atividade de capacitar os envolvidos no programa

na atividade de monitoramento, que é a finalidade central da Ação 1049, facilitando o

controle público da ação.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1114/2009 (OUTROS)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Montes Claros

PROPONENTE: Luciano Guimarães Pereira (Prefeitura Municipal de Montes Claros

(Montes Claros))

PROPOSTA: Agregar novas atividades que ofereçam ao adolescente autor de ato

infracional uma melhor perspectiva no mercado de trabalho.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 4 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

JUSTIFICAÇÃO: A medida sugerida visa a contribuir para a formação profissional

do adolescente autor de ato infracional, de forma a proporcionar a sua reintegração

social.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1115/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Mezaque Silva de Jesus (Instituição não informada) / Cleonice

Maria da Silva Braz (Instituição não informada)

PROPOSTA: Incluir ação destinada à realização dos jogos indígenas de Minas

Gerais, com garantia de condições para a representação do Estado nos jogos

indígenas do Brasil

ÁREA DE RESULTADO: 2 - Protagonismo Juvenil

PROGRAMA: 27 - MINAS OLÍMPICA

AÇÃO: (...) - Realização dos Jogos Indígenas de Minas Gerais
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Produto: Atleta participante

Unidade de medida: Atleta

Finalidade da ação: Viabilizar a realização dos jogos, a interação entre as

comunidades e a participação dos atletas nos jogos brasileiros.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Jequitinhonha / Mucuri 30 10.000,00 0,00

Norte de Minas 40 15.000,00 0,00

Rio Doce 30 10.000,00 0,00

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1116/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Mezaque Silva de Jesus (Instituição não informada) / Cleonice

Maria da Silva Braz (Instituição não informada)

PROPOSTA: Acrescentar ao texto da finalidade da Ação 1214 o atendimento às

comuidades indígenas.

ÁREA DE RESULTADO: 2 - Protagonismo Juvenil

PROGRAMA: 27 - MINAS OLÍMPICA

AÇÃO: 1214 - AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS

E DE ATIVIDADES FÍSICAS

Finalidade da ação: FINANCIAR A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE

INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E DE LAZER, INCLUSIVE NAS COMUNIDADES

RURAIS e indígenas, E A AQUISIÇÃO E TODA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA

PARA A MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS COM O OBJETIVO DE

ESTIMULAR A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA E ESPORTE, inclusive nas

modalidades esportivas indígenas.

JUSTIFICAÇÃO: Propiciar condições para a prática esportiva nas comunidades

indígenas, inclusive dos esportes específicos dos povos indígenas.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1117/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)
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EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Paulo Sérgio de Oliveira (Assoc. Mineira das Federações

Esportivas de M.G. - AMIFEMG (Belo Horizonte)) / Flávio Dias de Souza (Clã Delfos

(Belo Horizonte)) / Anísia Sudário Daniel (Conselho Regional de Educação Física - 6ª

Região (Belo Horizonte)) / Elvira Mirian Veloso de Mello Cosendey (Fórum Est.

Combate Trab. Infantil e Proteção ao Adolescente (Belo Horizonte)) / Luciane

Sepúlveda Viana (Federação Mineira de Xadrez - FMX (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Alterar a finalidade da Ação 1040, com vistas a garantir que todos os

atletas de rendimento do Estado possam usufruir dos serviçoes, espaços e

equipamentos do Centro de Treinamento.

ÁREA DE RESULTADO: 2 - Protagonismo Juvenil

PROGRAMA: 27 - MINAS OLÍMPICA

AÇÃO: 1040 - CENTRO DE TREINAMENTO OLÍMPICO E PARAOLÍMPICO

Finalidade da ação: IMPLANTAR O CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO E

PARAESPORTIVO, DESTINADO A TREINAR E ACOMPANHAR todos os atletas de

RENDIMENTO - crianças, adolescentes e jovens - NAS MODALIDADES

ESPORTIVAS, com gestão compartilhada com as federações esportivas dessas

modalidades.

JUSTIFICAÇÃO: Pretende-se, com isso, garantir que não se privilegie um público

específico no acesso ao Centro de Treinamento.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1118/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Altamir Penido da Silva (cbmmg (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Ampliar metas física e financeira da ação, especialmente para a

Região Metropolitana de Belo Horizonte, para aquisição de equipamentos e

realização de cursos de qualificação dos bombeiros militares, de forma a promover a

qualidade de sua atuação.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social
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PROGRAMA: 5 - AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE

DEFESA SOCIAL

AÇÃO: 1179 - IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS

PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS

GERAIS

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Central 120 706.824,46 120 777.506,91

JUSTIFICAÇÃO: A formação do Corpo de Bombeiros está aquém do desejado, em

virtude do baixo investimento na área de qualificação e logística.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1119/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Marcelo Fernandes da Costa (Instituto Mineiro de Engenheiros

Civis - IMEC (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Acréscentar metas física e financeira na Ação 1081, com vistas a

aumentar o número de vagas no sistema prisional do Estado.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 20 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO

SISTEMA PRISIONAL

AÇÃO: 1081 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PRISIONAL (SETOP)

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 300 0,00 0 0,00

Centro Oeste 300 7.934.000,00 0 0,00

Estadual 0 45.000.000,00 900 50.000.000,00

Norte de Minas 0 3.978.000,00 0 0,00

Triângulo 300 0,00 0 0,00

JUSTIFICAÇÃO: A ação sugerida visa a atender a demanda do Estado e a propiciar

condições mais humanas daqueles que se encontram presos.
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- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1120/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Ana Lúcia Guimarães Couto (Instituição não informada)

PROPOSTA: Alterar a finalidade da Ação 1225 - Ampliação das Escolas em Tempo

Integral -, com a inclusão de referência à educação para o consumo alimentar.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 19 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

AÇÃO: 1225 - AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL

Finalidade da ação: INCREMENTAR O APRENDIZADO DOS ALUNOS POR MEIO

DA AMPLIAÇÃO DO TEMPO DIÁRIO DE PERMANÊNCIA NA ESCOLA, COM

PRIORIDADE PARA O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS EM ÁREAS DE

VULNERABILIDADE SOCIAL, GARANTINDO-SE A OFERTA DE ATIVIDADES

DIDÁTICAS, ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE FORMAÇÃO SOCIAL E PESSOAL, e

educação para o consumo alimentar, NO CONTRATURNO ESCOLAR.

JUSTIFICAÇÃO: Propiciar um conhecimento maior da educação para o consumo

alimentar, conscientizando os alunos sobre a importância que os alimentos têm no

aprendizado escolar e na promoção da saúde.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1121/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Terezinha Berenice de Sousa Stralen (Câmara Municipal de

Sabará (Sabará))

PROPOSTA: Aumentar as metas física e financeira na Região Central para

implementar um Centro Viva Vida em Sabará, mantidas as metas das demais

regiões.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 54 - VIVA VIDA

AÇÃO: 4202 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE VIVA VIDA
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2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 1 1.538.462,00 1 1.538.461,00

Central 8 12.307.688,00 7 10.769.227,00

Centro Oeste 1 1.538.461,00 1 1.538.461,00

Estadual 0 4.000.000,00 9 50.000.014,00

Jequitinhonha / Mucuri 4 19.487.180,00 4 6.153.844,00

Mata 4 6.153.848,00 4 6.153.844,00

Norte de Minas 5 14.358.974,00 5 7.692.305,00

Rio Doce 1 1.538.461,00 1 1.538.461,00

Sul de Minas 2 3.076.923,00 2 3.076.922,00

Triângulo 1 1.538.461,00 1 1.538.461,00

JUSTIFICAÇÃO: Necessidade de fortalecer a atenção à mulher e à criança na

região e no município de Sabará.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1122/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Altamir Penido da Silva (cbmmg (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Ampliar metas física e financeira da ação, com vistas a garantir

recursos para construção de unidades do Corpo de Bombeiros nas regiões de maior

necessidade: Triângulo, Norte de Minas e Jequitinhonha/Mucuri.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 21 - GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE

DEFESA SOCIAL

AÇÃO: 1037 - MODERNIZAÇÃO DA LOGÍSTICA DE UNIDADES OPERACIONAIS

QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (CBM)

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 0 0,00 1 2.764.599,00

Jequitinhonha / Mucuri 1 1.200.000,00 1 1.200.000,00
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Norte de Minas 1 1.200.000,00 1 1.200.000,00

Triângulo 1 1.200.000,00 1 1.200.000,00

JUSTIFICAÇÃO: A ação sugerida visa à compatibilização da corporação com o

Sistema Integrado de Defesa Social, bem como ao aumento da capilaridade do Corpo

de Bombeiros no território mineiro, o que contribui para a ampliação dos setores de

prevenção e para a otimização da capacidade de resposta do corpo de bombeiros às

demandas regionais.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1123/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Ana Lúcia Guimarães Couto (Instituição não informada)

PROPOSTA: Alterar a finalidade das ações 1109 - Melhoria da infraestrutura física,

mobiliário e equipamentos escolares - Ensino Médio - e 1024 - Melhoria da

infraestrutura físca, mobiliário e equipamentos escolares - Ensino Fundamental -,

inserindo-se a expressão "transporte adequado para os produtos adquiridos da

agricultura familiar para alimentação escolar".

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 30 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÃO: 1109 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA, MOBILIÁRIO E

EQUIPAMENTOS ESCOLARES - ENSINO MÉDIO

Finalidade da ação: MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS

DE ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUSIVE DAS ESCOLAS RURAIS, POR MEIO DA

IMPLANTAÇÃO DE PADRÕES BÁSICOS DE REDE FÍSICA, MOBILIÁRIO,

EQUIPAMENTOS, RECURSOS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS, DOTANDO AS

ESCOLAS DE REFEITÓRIOS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ADEQUADAS, DE

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA AS COZINHAS, DE BIBLIOTECAS COM

ACERVO ADEQUADO E ATUALIZADO, transporte adequado para os produtos

adquiridos da agricultura familiar para alimentação escolar, E EFETUANDO AS

ADAPTAÇÕES FÍSICAS NECESSÁRIAS À PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE DOS
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ALUNOS COM DEFICIÊNCIA.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1124/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Ana Lúcia Guimarães Couto (Instituição não informada)

PROPOSTA: Alterar a finalidade da ação, substituindo o termo "merenda" por

"alimentação" e acrescentando referência aos princípios do Programa Nacional de

Alimentação Escolar - Pnae.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 19 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

AÇÃO: 4034 - AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR NAS

ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL

Finalidade da ação: OFERECER alimentação ESCOLAR, adequada aos princípios

do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae -, NAS ESCOLAS DE TEMPO

INTEGRAL, SUPRINDO-SE AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DIÁRIAS DOS

ALUNOS POR MEIO DA GARANTIA DE, NO MÍNIMO, TRÊS REFEIÇÕES

DURANTE O PERÍODO DE PERMANÊNCIA DO ALUNO NA ESCOLA.

JUSTIFICAÇÃO: Oferecer uma alimentação escolar de qualidade

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1125/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Ana Lúcia Guimarães Couto (Instituição não informada)

PROPOSTA: Incluir ação no Programa Saúde em Casa, visando garantir a

promoção da saúde e prevenção de doenças, por meio da contratação de técnicos

em nutrição e dietética para as Equipes de Saúde da Família (ESF).

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 49 - SAÚDE EM CASA

AÇÃO: (...) - Prevenção e promoção da saúde no PSF, por meio da inclusão de

pelo menos um técnico em nutrição e dietética em cada Equipe de Saúde da Família.
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Unidade: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Produto: 11010 - EQUIPE CONTEMPLADA

Unidade de medida: 77 - EQUIPE

Finalidade da ação: Desenvolvimento de ações de prevenção e promoção da saúde

no Programa Saúde da Família, por meio da inclusão de técnicos em nutrição e

dietética nas ESFs, a fim de promover a segurança alimentar e a nutrição equilibrada

da população.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 1000 6.000.000,00 2000 12.000.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Boa parte dos problemas de saúde advém de um

desconhecimento da população sobre a importância da alimentação adequada. Um

profissional em nutrição e dietética próximo às famílias contribuirá para garantir

orientações nesse sentido.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1126/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Ana Lúcia Guimarães Couto (Instituição não informada)

PROPOSTA: Alterar a finalidade da ação, acrescentando ao texto referência à

garantia, na assistência às crianças menores de um ano e às gestantes, de ações de

segurança alimentar e nutricional.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 54 - VIVA VIDA

AÇÃO: 4202 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE VIVA VIDA

Unidade: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Produto: 10509 - CENTRO IMPLANTADO.

Unidade de medida: 44 - CENTRO

Finalidade da ação: IMPLEMENTAR A REDE DE ATENÇÃO CONSTITUÍDA DA

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PELAS MATERNIDADES, PELAS CASAS DE

APOIO À GESTANTE VINCULADAS ÀS MATERNIDADES E PELOS CENTROS
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VIVA VIDA MICRORREGIONAIS PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA INTEGRAL À

SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, À SAÚDE e segurança alimentar e nutricional

DAS CRIANÇAS MENORES DE UM ANO E ÀS GESTANTES, GARANTINDO

ACESSO OPORTUNO E ASSISTÊNCIA QUALIFICADA.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1127/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Joaquina Júlia Martins (CONSEA-MG (Belo Horizonte)) / Fernando

Antônio Dias Andrade (Conselho Municipal de Assistência Social (Montes Claros))

PROPOSTA: Os proponentes pretendem:

1)implantar serviço de tratamento fora do domicílio, em regiões cujos Municípios

não tenham a modalidade de atenção secundária à saúde, por meio de criação de

ação nova no Programa 107 - Atendimento Hospitalar, ambulatorial e emergencial;

2) restaurar, na ação 4081, as metas física e financeira previstas para 2010 na

última revisão do PPAG.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 44 - REGIONALIZAÇÃO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AÇÃO: 4081 - SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 30 70.000.000,00 0 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Necessidade de definir recursos e responsabilidades com o

transporte, alimentação e abrigo para os pacientes oriundos de Municípios onde não

há a modalidade de atenção secundária à saúde.

Muitos Municípios mineiros de localização distante em relação à Capital ainda

possuem depósitos de lixo a céu aberto. É necessário, portanto, investir recursos

para o transporte de resíduos de serviços de saúde.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1128/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011
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- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Sandra Maria da Silva (Federação das Comunidades Quilombolas

de MG - N'golo (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Incluir ação destinada à realização de mapeamento das comunidades

quilombolas no Estado, para efeito de formulação e desenvolvimento de políticas

públicas.

ÁREA DE RESULTADO: 12 - Qualidade e Inovação em Gestão Pública

PROGRAMA: 200 - PRODUÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE

DADOS ESTATÍSTICOS

AÇÃO: (...) - Mapeamento das comunidades quilombolas de Minas Gerais

Unidade: 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

Produto: Mapeamento concluído

Unidade de medida: 207 - UNIDADE

Finalidade da ação: Realizar o mapeamento das comunidades quilombolas de

Minas Gerais.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 1 1.000,00 1 1.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Para que as políticas públicas sejam realmente aplicadas nas

comunidades, pois até o momento estas políticas chegam na sede e não são

preparadas para as comunidasdes na maioria dos municípios. Com o mapeamento

ficará mais fácil uma fiscalização.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1129/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Edmar Guariento Gadelha (CONSEA-MG (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Incluir ação destinada à capacitação continuada de recursos humanos

envolvidos na alimentação escolar.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 234 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
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AÇÃO: (...) - Capacitação continuada de recursos humanos envolvidos na

alimentação escolar.

Unidade: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Produto: 2301 - PESSOA CAPACITADA

Unidade de medida: 152 - PESSOA

Finalidade da ação: Capacitar gestores, educadores, representantes da agricultura

familiar e demais atores envolvidos na execução da alimentação escolar com vistas á

implementação da Lei nº 11.947/09 e Resolução FNDE nº 38, de 2009.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 3000 840.000,00 3000 860.000,00

JUSTIFICAÇÃO: A aprovação da Lei nº 11.942 e a publicação da Resolução FNDE

nº 38 traz novas exigências para o PNAE que a SEE, como entidade executora deve

atender, a partir de 2010.

Diante disso torna-se urgente preparar os atores envolvidos tanto das SERs como

das escolas estaduais para atender a novas regras.

Propõe-se no primeiro ano, 2010, capacitar 3.000 pessoas, cujo público previsto

inclui: diretores de escolas, educadores, representantes de entidades da agricultura

familiar dos municípios e gestores e supervisores da SRE.

Sugere-se estabelecer parcerias considerando inclusive que o FNDE tem investido

em capacitações do Programa.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1130/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Lucineide Aparecida Silva (Câmara Municipal de Vespasiano

(Vespasiano))

PROPOSTA: Estender toda a assistência necessária ao desenvolvimento dos

recém-nascidos às crianças com até cinco anos de idade, via alteração da finalidade

da ação.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável
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PROGRAMA: 54 - VIVA VIDA

AÇÃO: 4202 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE VIVA VIDA

Finalidade da ação: IMPLEMENTAR A REDE DE ATENÇÃO CONSTITUÍDA DA

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PELAS MATERNIDADES, PELAS CASAS DE

APOIO À GESTANTE VINCULADAS ÀS MATERNIDADES E PELOS CENTROS

VIVA VIDA MICRORREGIONAIS PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA INTEGRAL À

SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, À SAÚDE DAS CRIANÇAS MENORES DE

cinco anos E ÀS GESTANTES, GARANTINDO ACESSO OPORTUNO E

ASSISTÊNCIA QUALIFICADA.

JUSTIFICAÇÃO: Algumas doenças - congênitas ou não - são detectadas até que a

criança complete cinco anos de idade e, em alguns casos, são de difícil diagnóstico e

tratamento.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1131/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Luzia Batista da Silva (Prefeitura Municipal de Tiradentes

(Tiradentes)) / Carlos Luiz Custódio (Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Minas

Gerais (Belo Horizonte)) / Jacqueline Míriam Maciel Junqueira (Conselho de

Segurança Alimentar de Minas Gerais - CONSEA (Belo Horizonte)) / Edna Rodrigues

da Costa (Instituição não informada) / Maria de Lourdes Paixão de Resende Neves

(Instituição não informada)

PROPOSTA: Alterar a finalidade e o produto da ação 1122 para estender o PEP a

todos os profissionais das equipes de saúde da família.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 49 - SAÚDE EM CASA

AÇÃO: 1122 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS/ PROGRAMA

DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS MÉDICOS DA FAMÍLIA - PEP

Produto: Profissional de PSF

Finalidade da ação: ESTRUTURAR GRUPOS DE APERFEIÇOAMENTO DA

PRÁTICA PARA profissionais da equipe de saúde da família POR MEIO DO
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - PEP.

JUSTIFICAÇÃO: A equipe de saúde da família tem uma concepção

multiprofissional. O médico não presta assistência à população de forma isolada. O

vínculo entre os profissionais da ESF e a assistência integrada qualificam o serviço

prestado. Na forma em que se encontra, a ação 1122 beneficia diretamente uma

categoria profissional e não a equipe de recursos humanos e servidores públicos. Em

se tratando de recursos públicos, o foco de aplicação deve ser abrangente e não

direcionado a apenas uma categoria profissional.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1132/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Sandra Maria da Silva (Federação das Comunidades Quilombolas

de MG - N'golo (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Retornar com a antiga Ação 4468 - Atenção à Saúde das

Comunidades Indígenas e Quilombolas -, excluída do PPAG exercício 2009.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 706 - ATENÇÃO ASSISTENCIAL À SAÚDE

AÇÃO: (...) - Atenção à Saúde das Comunidades Indígenas e Quilombolas

Produto: 229 - MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de medida: 140 - MUNICÍPIO

Finalidade da ação: Estruturar a atenção primária à saúde nas aldeias indígenas e

nas comunidades quilombolas, garantindo a equidade e a qualidade de acesso das

populações.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Centro Oeste 1 83.334,00 0,00

Jequitinhonha / Mucuri 6 500.000,00 0,00

Mata 1 83.333,00 0,00

Norte de Minas 1 83.333,00 0,00

Rio Doce 2 166.667,00 0,00
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Sul de Minas 1 83.333,00 0,00

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1133/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Montes Claros

PROPONENTE: Luciano Guimarães Pereira (Prefeitura Municipal de Montes Claros

(Montes Claros))

PROPOSTA: Incluir ação destinada a ampliar a gestão integrada de ações e

informações de Defesa Social, incorporando as Secretarias Municipais, como a

Secretaria de Montes Claros, que é nova.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 21 - GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE

DEFESA SOCIAL

AÇÃO: (...) - Inserção dos Municípios no Sistema Integral de Defesa Social

Produto: 10779 - MUNICÍPIO ATENDIDO.

Unidade de medida: 140 - MUNICÍPIO

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Norte de Minas 1 0,00 0,00

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1134/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Juiz de Fora

PROPONENTE: Virgílio Furtado da Costa (Assoc. dos Municípios da Micro Região

do Vale do Paraibuna (Juiz de Fora))

PROPOSTA: Incluir a região da Mata na ação 1342, com vistas a viabilizar a

construção do Contorno Sul do Município de Juiz de Fora

ÁREA DE RESULTADO: 11 - Rede de Cidades e Serviços

PROGRAMA: 26 - MINAS AVANÇA

AÇÃO: 1342 - INVESTIMENTOS ESPECIAIS EM MUNICÍPIOS ESTRATÉGICOS
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2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Central 1 13.090.000,00 0 0,00

Mata 1 20.000.000,00 0,00

Sul de Minas 1 2.000.000,00 0 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Fortalecer o crescimento regional dos municípios da Zona da

Mata.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1135/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Juiz de Fora

PROPONENTE: Virgílio Furtado da Costa (Assoc. dos Municípios da Micro Região

do Vale do Paraibuna (Juiz de Fora))

PROPOSTA: Incluir a região da Mata na ação 4543, visando à construção de ponte

sobre o Rio Preto, no Município de Rio Preto.

ÁREA DE RESULTADO: 6 - Logística de Integração e Desenvolvimento

PROGRAMA: 216 - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS

AÇÃO: 4543 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES E

VIADUTOS)

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 11 1.000.000,00 12 1.040.000,00

Mata 1 3.000.000,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Ver documento anexo.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1136/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Juiz de Fora

PROPONENTE: Virgílio Furtado da Costa (Assoc. dos Municípios da Micro Região

do Vale do Paraibuna (Juiz de Fora))

PROPOSTA: Ampliar metas física e financeira da ação na região Mata, com vistas
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a viabilizar a construção de contornos rodoviários nos Municípios de Rio Novo,

Guarani e Piraúba.

ÁREA DE RESULTADO: 11 - Rede de Cidades e Serviços

PROGRAMA: 35 - PRO-ACESSO

AÇÃO: 1306 - MELHORIA DA ACESSIBLIDADE DE MUNICÍPIOS DE PEQUENO

PORTE

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Central 10 79.899.000,00 0 0,00

Centro Oeste 1 3.136.000,00 0 0,00

Jequitinhonha / Mucuri 14 71.034.000,00 0 0,00

Mata 13 76.052.000,00 0 0,00

Noroeste de Minas 4 27.797.000,00 0 0,00

Norte de Minas 19 94.448.000,00 0 0,00

Rio Doce 11 83.022.000,00 0 0,00

Sul de Minas 8 47.987.000,00 0 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Ver documento anexo

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1137/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Sebastião M. Ribeiro Junior (Universidade Federal de Juiz de fora -

UFJF - Reitoria (Juiz de Fora))

PROPOSTA: Incluir ação destinada à construção da Unidade de Internação do

Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 44 - REGIONALIZAÇÃO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AÇÃO: (...) - Construção da Unidade de Internação do Hospital Universitário da

Universidade Federal de Juiz de Fora

Produto: Unidade Hospitalar Construída

Unidade de medida: Unidade
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Finalidade da ação: Aumentar a oferta de serviços na Região da Mata para o

Sistema Único de Saúde - SUS na média e alta complexidade e contribuir para a

formação dos profissionais para atuarem no SUS.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Mata 1 146.083.167,00 0,00

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1138/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Montes Claros

PROPONENTE: Luciano Guimarães Pereira (Prefeitura Municipal de Montes Claros

(Montes Claros))

PROPOSTA: Pacificar as comunidades de risco, por meio de implantação de

programas de prevenção, integrados com a área de desenvolvimento social e com

outras parcerias a serem firmadas.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 34 - PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE

AÇÃO: 1181 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE PREVENÇÃO

À CRIMINALIDADE E CO-GESTÃO COM O PODER PÚBLICO MUNICIPAL

Finalidade da ação: Implantar e manter equipamentos de base local e municipal

para a execução das atividades de prevenção social à criminalidade realizadas no

âmbito dos programas Fica Vivo, mediação de conflitos, penas e medidas alternativas

e reintegração de egressos do sistema prisional, integrados com a área de

desenvolvimento social e com a sociedade civil.

JUSTIFICAÇÃO: Fomentar a Secretaria de Defesa Social, para que a mesma atue

nas áreas de risco, buscando a integração do terceiro setor aos programas a serem

desenvolvidos.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1139/2009 (OUTROS)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte
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PROPONENTE: Hilda Gonçalves de Matos (Centro de Saúde Vera Cruz (Belo

Horizonte))

PROPOSTA: Implantar a inspeção de segurança em veículos do Estado, para

melhorar a segurança no trânsito e a qualidade do ar.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 183 - ADMINISTRAÇÃO DE TRÂNSITO

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1140/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Adriana Alves Lara (Câmara Municipal de Vespasiano

(Vespasiano)) / Marli Costa Campos Quaresma (Instituição não informada)

PROPOSTA: Aumentar a meta física e financeira da ação 4150 - Assistência

Jurídica -, com vistas a garantir a presença da Defensoria Pública em todas as

comarcas do Estado, fornecendo-lhes condições operacionais para o exercício de

suas funções, e a criar as defensorias públicas municipais.

ÁREA DE RESULTADO: 70 - Programas Especiais

PROGRAMA: 726 - ACESSO À JUSTIÇA

AÇÃO: 4150 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA

JUSTIFICAÇÃO: Atualmente, muitos Municípios não contam com a Defensoria

Pública porque depende da vontade política do poder local. Quando a Defensoria

cumpre o seu papel, contrária a vontade ou melhor a política do poder municipal, este

direito é negado à população, como é o caso de Vespasiano, onde a Prefeitura

encerrou o convênio alegando falta de recursos. Diante dos fatos, o Estado deve

cumprir seu papel proporcionando o acesso gratuito à justiça, conforme determina a

Constituição Federal.

Desafogar o Poder Judiciário facilitando a resolução dos processos com rapidez e

agilidade.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1141/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011
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- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Andrea Mismotto Carelli (Minist. Público - Promotoria de Justiça

Infância e Juventude (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Ampliar a meta física da ação na Região Central, com acréscimo

proporcional da meta financeira, visanado à construção de um centro socioeducativo

em Betim.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 4 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

AÇÃO: 1205 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Central 3 0,00 0,00

Jequitinhonha / Mucuri 0 0,00 0 0,00

Rio Doce 0 0,00 0 0,00

Sul de Minas 0 0,00 1 9.000.000,00

JUSTIFICAÇÃO: A proposta tem por objetivo atender a demanda da Região Central

por estabelecimentos apropriados para o cumprimento de medidas socioeducativas,

tendo em vista a quantidade de adolescentes recolhidos em cadeias públicas.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1142/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Antônio José Lopes Reis (Conselho Municipal de Assistência

Social (Ipatinga))

PROPOSTA: Inclusão de ação destinada ao Proerd, executado pela PMMG, com

atividades a serem realizadas também pelos CREAS e CRAS.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 34 - PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE

AÇÃO: (...) - Programa Estadual de Resistência às Drogas e à Violência

Unidade: 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Produto: 10664 - ESCOLA ATENDIDA
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Unidade de medida: 78 - ESCOLA

Finalidade da ação: Prevenção do uso de drogas e da violência, com ação nas

Escolas, mediante participação da PMMG, da Secretaria Estadual de Educação e dos

Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS- e dos Centros

de Referência Assistência Social - CRAS.

JUSTIFICAÇÃO: O Proerd seria mais bem executado se contasse com o apoio de

equipes técnicas da Assistência Social.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1143/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Simone França Guabiroba (Instituição não informada)

PROPOSTA: Ampliar a meta financeira total da ação, com acréscimo de

R$3.000.000,00 na região Estadual, conforme o que estava previsto para 2009.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 55 - ESCOLA VIVA E COMUNIDADE ATIVA

AÇÃO: 4301 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO

PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 25 0,00 25 0,00

Central 255 0,00 255 0,00

Centro Oeste 15 0,00 15 0,00

Estadual 0 6.937.460,00 0 4.331.206,00

Jequitinhonha / Mucuri 16 0,00 16 0,00

Mata 43 0,00 43 0,00

Noroeste de Minas 12 0,00 12 0,00

Norte de Minas 29 0,00 29 0,00

Rio Doce 28 0,00 28 0,00

Sul de Minas 34 0,00 34 0,00

Triângulo 45 0,00 45 0,00
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JUSTIFICAÇÃO: A meta física manteve-se, mas houve uma redução na meta

financeira em aproximadamente 50%, inviabilizando a qualidade do atendimento e

realização da ação.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1144/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Simone França Guabiroba (Instituição não informada) / Cristiane

Nazareth da Silva (Conselho Estadual de Assistência Social (Belo Horizonte)) / Maria

Alice da Silva (Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Belo

Horizonte))

PROPOSTA: Ampliar a meta financeira, na região estadual, da ação 4362 -

Aprimoramento e ampliação da gestão das medidas de meio aberto -, para 2010,

2011, 2012 e 2013, passando de R$ 1.300.000,00 para R$ 2.000.000,00,

recuperando as metas previstas para 2009, e garantir um fluxo sistemático de

informações, ações e capacitação dos gestores municipais e operadores das medidas

socioeducativas em meio aberto, integrando as atividades desenvolvidas pela

Sedese, Seds e Seej.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 4 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

AÇÃO: 4362 - APRIMORAMENTO E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DAS MEDIDAS

DE MEIO ABERTO

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Central 200 323.600,00 200 338.600,00

Estadual 1420 2.000.000,00 1300 615.150,00

Mata 60 100.000,00 60 105.000,00

Norte de Minas 80 102.250,00 80 107.250,00

Rio Doce 60 100.000,00 60 105.000,00

Sul de Minas 80 112.000,00 80 117.000,00

Triângulo 120 147.000,00 120 152.000,00
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JUSTIFICAÇÃO: Há progressiva ampliação do atendimento a essas medidas.

Contudo, os recursos foram reduzidos. O aumento do crédito é necessário para a

execução adequada da ação.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1145/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Antônio José Lopes Reis (Conselho Municipal de Assistência

Social (Ipatinga))

PROPOSTA: Inclusão de ação destinada ao atendimento à família do preso, com

estrutura física e de serviços assistenciais para os dias de visita, usando a equipe

técnica dos estabelecimentos prisionais e os Centros de Referência da Assistência

Social.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 20 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO

SISTEMA PRISIONAL

AÇÃO: (...) - Implantação de Núcleos de Apoio à Família do Preso anexos às

Unidades Prisionais

Unidade: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Produto: unidade em funcionamento

Finalidade da ação: Atendimento à família do preso em dias de visita, com albergue

e serviços assistenciais, prestados pela equipe técnica da unidade prisional e pelos

Centros de Referência da Assistência Social.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1146/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Mariana de Resende Franco (Secretaria Municipal de Assistência

Social (Caeté))

PROPOSTA: Incluir ação destinada especificamente ao cofinanciamento de

benefícios eventuais para Municípios na execução da proteção social básica, via o
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desmembramento da ação 4234.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 23 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS

AÇÃO: (...) - Co-financiamento de Benefícios Eventuais

Produto: 0 - A DEFINIR

Unidade de medida: 0 - A DEFINIR

Finalidade da ação: Apoiar os municípios para a concessão de benefícios

eventuais.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 300.000,00 0,00

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1147/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Silvânia Coelho Barrozo (Conselho Estadual do Idoso - CEI (Belo

Horizonte))

PROPOSTA: Alterar metas física (de 0 para 500) e financeira (de R$1.000.000,00

para R$2.000.000,00) das regiões Central e Sul de Minas, para o exercício 2010,

mantidas as metas das demais regiões.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 44 - REGIONALIZAÇÃO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AÇÃO: 4192 - REDE DE ATENÇÃO AO IDOSO - MAIS VIDA

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Central 500 2.000.000,00 2500 4.000.000,00

Estadual 0 0,00 0 0,00

Mata 5262 4.500.000,00 7893 4.500.000,00

Norte de Minas 4306 3.500.000,00 6459 3.500.000,00

Sul de Minas 500 2.000.000,00 2500 3.500.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Aumentar as metas física e financeira da ação para que os idosos
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possam ser atendidos de forma equitativa, principalmente os residentes em

instituições de longa permanência.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1148/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Silvânia Coelho Barrozo (Conselho Estadual do Idoso - CEI (Belo

Horizonte)) / Carmen Rocha Dias (Conselho Estadual da Mulher - CEM (Belo

Horizonte)) / Maria Alice da Silva (Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente (Belo Horizonte)) / Maria da Consolação Faria (Conselho Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente (Divinópolis)) / Felipe Wiler de Araújo Abreu

Júnior (Conselho Estadual do Idoso - CEI (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Aumentar a meta financeira da ação 2074, com a seguinte finalidade:

1) formar e capacitar os conselhos e conselheiros da mulher, mediante o aporte de

mais R$100.000,00 na meta financeira desta ação, em 2010;

2) apoiar a realização de conferências municipais de políticas públicas para a

mulher, por meio do acréscimo de R$ 150.000,00 na meta financeira da ação, em

2010;

3) apoiar a realização do VIII Encontro Nacional dos Conselhos de Direitos da

Pessoa Idosa, mediante acréscimo de R$300.000,00 na meta financeira da ação, em

2010;

4) fomentar o desenvolvimento de ações positivas do Conselho Estadual do Idoso,

por meio do acréscimo de R$200.000,00 e de R$250.000,00 na meta física da ação,

em 2010 e 2011, respectivamente;

5) implantar a Escola de Conselhos, de forma a viabilizar a formação continuada

dos conselheiros.

ÁREA DE RESULTADO: 70 - Programas Especiais

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

AÇÃO: 2074 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À

SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS

Finalidade da ação:
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- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1149/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Silvânia Coelho Barrozo (Conselho Estadual do Idoso - CEI (Belo

Horizonte))

PROPOSTA: Modificar a finalidade da ação de forma a estender o acesso aos

serviços de saúde aos idosos residentes em instituições de longa permanência.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 49 - SAÚDE EM CASA

AÇÃO: 1116 - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA POPULACIONAL DO PSF

Finalidade da ação: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE

SAÚDE, inclusive dos idosos residentes em instituições de longa permanência,

ATRAVÉS DA EXPANSÃO DA COBERTURA DO PSF NO ESTADO DE MINAS

GERAIS

JUSTIFICAÇÃO: Incluir os idosos institucionalizados na cobertura do PSF, uma vez

que muitos deles não recebem a visita das ESF, especialmente no interior do Estado.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1150/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Mezaque Silva de Jesus (Instituição não informada)

PROPOSTA: Retirar da finalidade da ação a referência às comunidades

quilombolas e alterar o produto para "unidade habitacional construída/reformada " e a

unidade de medida para "unidade habitacional".

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 25 - LARES GERAES

AÇÃO: 1302 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS EM UNIDADES

HABITACIONAIS

Produto: 707 - UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUÍDA

Unidade de medida: 409 - UNIDADE HABITACIONAL
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Finalidade da ação: PROMOVER A CONSTRUCAO, REFORMA E MELHORIA DE

MORADIAS PARA POPULACAO DE BAIXA RENDA OU EM AREAS DE RISCO,

COMUNIDADES INDIGENAS.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Central 0 0,00 0 0,00

Estadual 200 2.000.000,00 200 2.000.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 0 0,00 0 0,00

Norte de Minas 0 0,00 0 0,00

Rio Doce 0 0,00 0 0,00

Sul de Minas 0 0,00 0 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Minas tem 10 comunidades indígenase muitas delas vivem em

péssimas condições de moradia. O governo estadual tem papel importante na

garantia de uma melhor qualidade de vida e da permanência desse povo nas aldeias.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1151/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Ana Lúcia Guimarães Couto (Instituição não informada)

PROPOSTA: Alterar o nome da ação 1151, incluindo o termo "tanques

pasteurizadores".

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 28 - MINAS SEM FOME

AÇÃO: 1151 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES COMUNITÁRIOS DE

COLETA DE LEITE

Novo nome: APOIO À IMPLANTAÇÃO DE tanques pasteurizadores e TANQUES

COMUNITÁRIOS DE COLETA DE LEITE

JUSTIFICAÇÃO: Permitir a obtenção de maior ganho financeiro ao produtor de leite

da agricultura familiar, que poderá vender seu produto sem intermediação de

cooperativas de leite para pasteurização e comercialização do leite. Somente o leite

pasteurizado pode ser utilizado na alimentação escolar.
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- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1152/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Lutimar Rodrigues da Silva (Instituição não informada)

PROPOSTA: Apoiar a organização de feiras de economia solidária nas dez regiões

onde se organizam os fóruns regionais de economia popular e solidária, por meio da

inclusão de ação com essa finalidade.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 117 - POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

AÇÃO: (...) - APOIO À COMERCIALIZAÇÃO POR MEIO DE FEIRAS DE

ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA (EPS)

Unidade: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto: 11105 - FEIRA REGIONAL INSTALADA

Unidade de medida: 755 - FEIRA REGIONAL

Finalidade da ação: INSTALAR FEIRAS REGIONAIS DA ECONOMIA POPULAR

SOLIDÁRIA E PROMOVER A COMERCIALIZAÇÃO DESSES PRODUTOS, BEM

COMO APOIAR OS FÓRUNS REGIONAIS DE ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA

NO ESTADO

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 1 35.000,00 0,00

Central 1 35.000,00 0,00

Centro Oeste 1 35.000,00 0,00

Jequitinhonha / Mucuri 1 35.000,00 0,00

Mata 1 35.000,00 0,00

Noroeste de Minas 1 35.000,00 0,00

Norte de Minas 1 35.000,00 0,00

Rio Doce 1 35.000,00 0,00

Sul de Minas 1 35.000,00 0,00

Triângulo 1 35.000,00 0,00
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JUSTIFICAÇÃO: AS FEIRAS DE EPS TEM SIDO UM IMPORTANTE

INSTRUMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO E FORMAÇÃO PARA OS

EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1153/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Moises Machado (Conselho de Segurança Alimentar de Minas

Gerais - CONSEA (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Reconhecer, mobilizar, estimular, divulgar e avaliar ações de

segurança alimentar e nutricional na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por

meio da concessão de um prêmio, não monetário, às melhores práticas.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 732 - SEGURANÇA ALIMENTAR

AÇÃO: (...) - Prêmio de Incentivo às Ações de Segurança Alimentar e Nutricional

Unidade: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Produto: PREMIO CONCEDIDO

Unidade de medida: PREMIO

Finalidade da ação: Incentivar ações públicas e privadas, rurais e urbanas, em

segurança alimentar e nutricional - SAN.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Central 1 250.000,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Instituições públicas e privadas, governamentais e não-

governamentais, desenvolvem ações de segurança alimentar e nutricional exitosas.

Tratando-se de um tema relativamente novo, é necessário organizar informações

para acesso de várias instituições e sua replicação.

O prêmio seria um troféu e não um valor em dinheiro. A meta financeira estimada é

para organização do evento.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1154/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)
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EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: José Francisco Garcia (Instituição não informada) / Jacqueline

Míriam Maciel Junqueira (Conselho de Segurança Alimentar de Minas Gerais -

CONSEA (Belo Horizonte)) / Mezaque Silva de Jesus (Instituição não informada) /

Sandra Maria da Silva (Federação das Comunidades Quilombolas de MG - N'golo

(Belo Horizonte)) / Lutimar Rodrigues da Silva (Instituição não informada)

PROPOSTA: Ampliar a meta física e financeira da Ação 1140, para, com vistas à

realização de diagnósticos, pesquisas, manutenção de banco de dados, capacitação

de gestores e demais atores na área de segurança alimentar e nutricional.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 732 - SEGURANÇA ALIMENTAR

AÇÃO: 1140 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA

EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL - CRESANS

Novo nome: Manutenção das atividades do Centro de Referência em Segurança

Alimentar e Nutricional Sustentável CRESANS

Unidade: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Finalidade da ação: APOIAR A INSTALAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL - CRESANS - EM

TODAS AS REGIÕES DO ESTADO, com vistas à realização de diagnósticos,

pesquisas, manutenção de banco de dados, capacitação de gestores e demais atores

na área de segurança alimentar e nutricional, em parceria com instituições de ensino

superior e pesquisa e organizações não governamentais.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Central 1 500.000,00 0,00

Estadual 6 250.000,00 6 250.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Neste ano estão sendo realizados seminários sobre indicadores

de segurança alimnetar e nutricional, de educação alimentar e diagnóstico dos povos

indígenas. Em 2010, estss atividades terão continuidade, além da capacitação dos

atores dos 50 sistemas municipais de segurança alimentar e nutricional conforme
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meta estabelecida entre a Seplag e o Consea-MG.

Avalia-se a necessidade de fomentar a realização de pesquisa, manutenção de

banco de dados, formação de profissionais, identificação e construção de indicadores

de segurança alimentar e nutricional. Ex.: realização de pesquisa na RMBH, tendo

como referência a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar - EBIA -, testada na

PNAD/2004, com o objetivo de aferir a situação de segurança alimentar e nutricional

nesta região.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1155/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: José Francisco Garcia (Conselho de Segurança Alimentar de

Minas Gerais - CONSEA (Belo Horizonte)) / Edmar Guariento Gadelha (CONSEA-MG

(Belo Horizonte)) / Anita Gomes dos Santos (Movimento Nacional da População de

Rua (Belo Horizonte)) / Ana Lúcia Guimarães Couto (Instituição não informada) /

Mezaque Silva de Jesus (Instituição não informada) / Lutimar Rodrigues da Silva

(Instituição não informada) / Adalete de Azevedo (Instituição não informada) / Lilian

Sousa Assumpção (Associação dos Músciso do Coral Lírico de Minas Gerais (Belo

Horizonte)) / Sandra Maria da Silva (Federação das Comunidades Quilombolas de

MG - N'golo (Belo Horizonte)) / Maria de Lourdes Brandão da Rocha (Cooperativa

Trilha Mundos (Brasília)) / Mário Aparecido dos Santos (Instituição não informada)

PROPOSTA: Apoiar, por meio da restauração da ação 4094 - Estruturação e

Operacionalização do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan) -, os

municípios de menor IDH do Estado, participantes do Projeto Travessia, para

implantar o Sisvan e executar ações de segurança alimentar e nutricional sustentável.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 706 - ATENÇÃO ASSISTENCIAL À SAÚDE

AÇÃO: (...) - ESTRUTURAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE

VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISVAN

Unidade: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Produto: MUNICÍPIOS COM SISVAN EM OPERAÇÃO
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Unidade de medida: 140 - MUNICÍPIO

Finalidade da ação: Apoiar Municípios do Projeto Travessia na implantação do

Sisvan e em ações de alimentação e nutrição.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 35 1.000.000,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Entre as atividades do Projeto Travessia, revelando a prevalência

de anemia ferropriva e risco nutricional entre crianças de 0 a 7 anos. Após o

diagnóstico da gestão do SISVAN em andamento com recursos dessa ação, é

necessário planejar e executar atividades de monitoramento do estado nutricional e

de promoção de segurança alimentar e nutricional. A realidade detectada nos

municípios de baixo IDH e da potencialidade das ações intersetoriais do projeto

travessia orienta o investimento inicial nos 35 municípios já incluídos no projeto.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1156/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Silvânia Coelho Barrozo (Conselho Estadual do Idoso - CEI (Belo

Horizonte))

PROPOSTA: Alterar a finalidade da ação para incluir referência, entre a população

idosa, àqueles que estão internados em instituições de longa permanência.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 149 - INCENTIVO AO DESPORTO

AÇÃO: 4330 - PROMOÇÃO DO DESPORTO DE PARTICIPAÇÃO

Finalidade da ação: ESTIMULAR O AUMENTO DO NÚMERO DE PRATICANTES

DE ESPORTE AMADOR E DE ATIVIDADE FÍSICA REGULAR, COM ESPECIAL

ATENÇÃO PARA A POPULAÇÃO IDOSA, inclusive a internada em instituições de

longa permanência, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO SOCIAL POR MEIO DE

ATIVIDADES DESSA NATUREZA, INCLUINDO A REALIZAÇÃO DE DEBATES,

SEMINÁRIOS E CONGRESSOS QUE CONTRIBUAM PARA O

DESENVOLVIMENTO DO PLANO ESTADUAL DO ESPORTE COM A
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PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE ORGANIZADA. APOIAR ENTIDADES

ESPORTIVAS E MUNICÍPIOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E

PROJETOS VOLTADOS PARA ESTE OBJETIVO.

JUSTIFICAÇÃO: Garantir que os idosos internados tenham acesso às atividades

físicas desenvolvidas por meio desta ação.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1157/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: José Francisco Garcia (Instituição não informada) / Anita Gomes

dos Santos (Movimento Nacional da População de Rua (Belo Horizonte)) / Ana Lúcia

Guimarães Couto (Instituição não informada) / Lutimar Rodrigues da Silva (Instituição

não informada) / Adalete de Azevedo (Instituição não informada) / Mezaque Silva de

Jesus (Instituição não informada) / Lilian Sousa Assumpção (Associação dos Músciso

do Coral Lírico de Minas Gerais (Belo Horizonte)) / Sandra Maria da Silva (Federação

das Comunidades Quilombolas de MG - N'golo (Belo Horizonte)) / Maria de Lourdes

Brandão da Rocha (Cooperativa Trilha Mundos (Brasília))

PROPOSTA: Incluir ação no Programa 732 - Segurança Alimentar -, destinada a

executar atividades relativas ao funcionamento e manutenção das Comissões

Regionais de Segurança Alimentar (CRSANS), com metas física e financeira de 25 e

R$750.000,00, respectivamente, na região Estadual.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 732 - SEGURANÇA ALIMENTAR

AÇÃO: (...) - Manutenção das atividades das Comissões Regionais de Segurança

Alimentar (CRSANS)

Produto: CRSANS mantida

Unidade de medida: CRSANS

Finalidade da ação: Executar atividades relativas ao funcionamento e manutenção

das Comissões Regionais de Segurança Alimentar (CRSANS)
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2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 25 750.000,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: As Comissões Regionais de Segurança Alimetnar - CRSANS são

órgãos vinculados ao Consea-MG, abrangendo todos os municípios do Estado. São

canais de participação do poder público e sociedade civil das regiões no Consea. O

acordo de resultados firmado entre o Consea-MG e a SEGOV para 2010 estabeleceu

as seguintes metas: pacto pela segurança alimentar e nutricional nos 60 municípios

com Comseas; criar 50 sistemas municipais de SANS e capcitação dos atores dos 50

sistemas. Para atingir as metas do acordo de resultados e para garantir a efetividade

das ações do Consea-MG e maior visibilidade das ações do governo do estado nesta

área é imprescindível que as CRSANS funcionem articulando gestores e sociedade

das diversas regiões.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1158/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: João Lopes do Nacimento Neto (Fórum Melo Viana (Uberaba)) /

Maria Conceição Renan de Menezes (Rede de Educação Cidadã - Talher Nacional

(Brasília))

PROPOSTA: Incluir ação destinada a organizar a II Conferência Estadual de

Economia Popular e Solidária

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 117 - POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

AÇÃO: (...) - Conferência Estadual de Economia Popular e Solidária

Produto: conferência realizada

Unidade de medida: conferência

Finalidade da ação: Organizar a II Conferência Estadual de Economia Popular e

Solidária

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira
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Estadual 200.000,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Em 2009, o Conselho Estadual de EPS tomou posse e passado o

primeiro ano da acompanhamento das políticas de EPS, o Conselho sente

necessidade de organização da conferência estadual para orientar os trabalhos e

priorizar as ações de EPS no Estado.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1159/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Elvira Mirian Veloso de Mello Cosendey (Instituição não informada)

/ Maria Alice da Silva (Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

(Belo Horizonte)) / Maria da Consolação Faria (Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente (Divinópolis))

PROPOSTA: Acrescentar região Estadual na ação 4696, com metas física e

financeira correspondentes a 50 e R$1.900.000,00, respectivamente, (ou amplia

recursos em R$200.000,00), alocados na região Estadual, com o propósito de

implantar e monitorar os Planos Estaduais de Promoção, Proteção e Defesa dos

Direitos da Crinaça e do Adolescente à Convivência Familiar e Comunitária, de

Erradicaçãp do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, e de

Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual.

ÁREA DE RESULTADO: 2 - Protagonismo Juvenil

PROGRAMA: 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

AÇÃO: 4696 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES NOS SERVIÇOS DE

ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Finalidade da ação: Implementar os Planos Estaduais de Promoção, Proteção e

Defesa dos Direitos da Crinaça e do Adolescente à Convivência Familiar e

Comunitária, de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente

Trabalhador, e de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual, com o

monitoramento da execução de suas ações.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira
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Alto Paranaíba 1 135.000,00 1 31.000,00

Central 30 4.050.000,00 30 3.179.000,00

Centro Oeste 1 135.000,00 1 30.000,00

Estadual 50 1.900.000,00 0,00

Jequitinhonha / Mucuri 4 540.000,00 4 120.000,00

Mata 1 135.000,00 1 30.000,00

Noroeste de Minas 1 135.000,00 1 30.000,00

Norte de Minas 8 1.080.000,00 8 240.000,00

Rio Doce 6 810.000,00 6 180.000,00

Sul de Minas 2 270.000,00 2 60.000,00

Triângulo 2 270.000,00 2 60.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Garantir e promover os direitos das crianças e aos adolescentes,

por meio da implementação e monitoramento das ações dos Planos Estaduais de

Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Crinaça e do Adolescente à

Convivência Familiar e Comunitária, de Erradicaçãp do Trabalho Infantil e Proteção

ao Adolescente Trabalhador, e de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração

Sexual.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1160/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Maria Alice da Silva (Frente de Defesa dos Direitos da Criança e

do Adolescente (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Elaborar relatórios gerenciais bimestrais de todas as ações de

proteção básica e especial direcionadas às crianças e adolescentes - Ações 4234,

4236, 4272, 1104 e 4362 - , aqui incluindo o cumprimento de medidas socieducativas

em meio aberto, e publicá-los no site da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social - sedese -, para acompanhamento por parte dos conselhos e entidades de

defesa dos direitos da crinaça e do adolescente.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 23 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS
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AÇÃO: 4234 - CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA

MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA

JUSTIFICAÇÃO: Necessidade de acompanhar todas as atividades desenvolvidas

no âmbito das ações relacionadas.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1161/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Andreia Cristina Barreto (Frente de Defesa dos Direitos da Criança

e do Adolescente (Belo Horizonte)) / Andrea Mismotto Carelli (Minist. Público -

Promotoria de Justiça Infância e Juventude (Belo Horizonte)) / Maria da Consolação

Faria (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Divinópolis))

PROPOSTA: Constituir grupo de trabalho intersetorial para elaborar protocolo de

investigação de "denúncias" de abuso e exploração sexual de Crianças e

Adolescentes recebidas pelos serviços disque 100 do governo federal e disque

direitos humanos do governo estadual.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS

HUMANOS

AÇÃO: (...) - RESTABELECIMENTO DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E

ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL

Unidade: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto: PROTOCOLO CRIADO

Unidade de medida: PROTOCOLO

Finalidade da ação: CRIAR, IMPLANTAR E MONITORAR PROTOCOLO DE

INVESTIGAÇÃO DE DENÚNCIAS DE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE

CRIANÇAS E ADOLESCENTES

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 400.000,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: dados atuais demonstram que menos de 3% das denúncias
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recebidas têm alcançado as evidências necessárias para a instauração de inquérito.

Pretende-se com o protocolo aumentar o índice de responsabilização de autores de

violência sexual contra crianças e adolescentes.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1162/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Vilmar Oliveira de Jesus (Instituição não informada)

PROPOSTA: Alterar a finalidade da ação 1332, de forma a garantir estrutura

necessária à promoção e divulgação da cultura regional e local do Vale do

Jequitinhonha, contemplando a globalidade do patrimônio ambiental, material e

imaterial.

ÁREA DE RESULTADO: 11 - Rede de Cidades e Serviços

PROGRAMA: 9 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

AÇÃO: 1332 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA MUSEOLÓGICO DO

MUSEU DE PERCURSOS DO VALE DO JEQUITINHONHA

Finalidade da ação: Dotar o Vale do Jequitinhonha de estrutura necessária à

promoção e divulgação da cultura regional e local, contemplando a globalidade do

patrimônio ambiental, material e imaterial.

JUSTIFICAÇÃO: A finalidade da ação no projeto de revisão do PPAG, exercício

2010, está inadequada aos reais objetivos dessa ação.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1163/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Vilmar Oliveira de Jesus (Instituição não informada)

PROPOSTA: Propiciar a venda de artesanato do Valedo Jequitinhonha, por meio da

implantação de um Centro de Artesanato em Itaobim, com espaço para encontros

culturais e para apresentações artísticas.

ÁREA DE RESULTADO: 11 - Rede de Cidades e Serviços

PROGRAMA: 9 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS
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AÇÃO: (...) - Implantação do Centro de Tradição Cultural do Jequitinhonha

Produto: 10900 - CENTRO CULTURAL IMPLANTADO

Unidade de medida: 44 - CENTRO

Finalidade da ação: Implantação do Centro de Tradição Cultural do Vale do

Jequitinhonha, que congregue e interaja com os diversos movimentos culturais da

região.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Jequitinhonha / Mucuri 1 350.000,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: O Vale do Jequitinhonha carece de um centro cultural de

característica regional e que englobe as diversas manifestações culturais da região. A

ideia é que o Centro da Tradição Cultural do Jequitinhonha possa ser também um

local de venda do artesanato local, propiciando fonte(?) de renda para os artesãos

locais. O espaço será utilizado também para encontros regionais de cultura. A

implantação na cidade de Itaobim se justifica pela localização geográfica da cidade,

na confluência de rodovias estaduais e federais.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1164/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Welington de Souza (Federação Mineira de Ciclismo - FMC (Belo

Horizonte)) / Flávio Dias de Souza (Clã Delfos (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Incluir ação destinada a reformar as pistas de "bicicross" nos diversos

Municípios mineiros, em especial em Belo Horizonte, e a estruturá-las para a prática

do BMX/"Bicicross" .

ÁREA DE RESULTADO: 2 - Protagonismo Juvenil

PROGRAMA: 27 - MINAS OLÍMPICA

AÇÃO: (...) - Ação Ciclística Mineira

Unidade: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE -

SEEJ

Finalidade da ação: Reformar as pistas de "bicicross" nos diversos municípios
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mineiros e estruturá-las para a prática do BMX/"Bicicross" por todos os alunos das

redes estadual e municipal de ensino.

JUSTIFICAÇÃO: Estímulo ao uso da bicicleta, gerando novos atletas e

disponibilizando às crianças e aos adolescentes uma atividade esportiva com

orientação direta.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1165/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Andreia Cristina Barreto (Frente de Defesa dos Direitos da Criança

e do Adolescente (Belo Horizonte)) / Jordânia Andrade Furbino (Oficina de Imagens -

Comunicação e Educação (Belo Horizonte)) / Maria da Consolação Faria (Conselho

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Divinópolis)) / Elvira Mirian

Veloso de Mello Cosendey (Instituição não informada) / Maria Alice da Silva (Frente

de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Ampliar a meta financeira da ação 4131, com vistas a:

1) apoiar as ações do Comitê Gestor Estadual para a Criança e Adolescentes do

semiárido mineiro, com foco na qualificação e ampliação da atuação dos jovens nas

políticas públicas e no fortalecimento da gestão municipal, por meio do acréscimo de

R$450.000,00;

2) fortalecer as atividades executadas no âmbito dessa ação, fundamentalmente no

campo da garantia dos direitos de crianças e adolescentes, por meio do acréscimo de

R$600.000,00.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS

HUMANOS

AÇÃO: 4131 - INTEGRAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE POLITICAS DE

DIREITOS HUMANOS

JUSTIFICAÇÃO: Garantia dos direitos humanos de crianças e adoelscentes.

Dados nacionais sobre a situação das crianças e adolescentes do semiárido

mineiro indicam que a região apresenta o maior nível de vulnerabilidade do Estado,
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além de disparidades socioeconômicas.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1166/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Sandra Maria da Silva (Federação das Comunidades Quilombolas

de MG - N'golo (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Restaurar a ação 4110 - Promoção da Igualdade Racial e Direitos das

Comunidades Tradicionais -, excluída na proposta de revisão do PPAG 2010.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS

HUMANOS

AÇÃO: (...) - Promoção da Igualdade Racial e Direito das Comunidades

Produto: 388 - AÇÃO REALIZADA

Unidade de medida: 3 - AÇÃO

Finalidade da ação: ARTICULAR, ACOMPANHAR E PROMOVER AÇÕES

DESTINADAS À PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS DIREITOS DA

POPULAÇÃO DE COMUNIDADES TRADICIONAIS, COMO QUILOMBOLAS E

INDÍGENAS, E REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO DAS 440

COMUNIDADES QUILOMBOLAS.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 500 100.000,00 500 100.000,00

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1167/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Felipe Wiler de Araújo Abreu Júnior (Conselho Estadual do Idoso -

CEI (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Incluir ação intitulada "Inclusão digital da pessoa idosa", com metas

física e financeira de 1.500 e de R$100.000,00, respectivamente.
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ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS

HUMANOS

AÇÃO: (...) - INCLUSÃO DIGITAL DA PESSOA IDOSA

Unidade: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto: 10798 - PESSOA IDOSA PARTICIPANTE

Unidade de medida: 152 - PESSOA

Finalidade da ação: PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE IDOSOS PARA O

CONVÍVIO DIGITAL, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS E ACESSO

DIGITAL

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 1500 100.000,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: A ação "espaço digital" não foi levada adiante pela Prodemge,

sendo que suas atividades são realizadas na biblioteca pública e demanda recursos

para sua continuidade e ampliação.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1168/2009 (ALTERAÇÃO DE PROGRAMA)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Glaucia Barros (Movimento Nossa BH (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Alterar o objetivo do Programa Copa do Mundo 2014 para "Organizar

com excelência os eventos FIFA (Copa das Confederações e Copa do Mundo) e a

infraestrutura para esses eventos, visando a deixar um legado para Minas Gerais,

orientando-se por padrões internacionais de qualidade e pelos princípios da

sustentabilidade socioambiental, promovendo os cuidados necessários para a não

ocorrência da exploração do trabalho infantil e exploração sexual de crianças e

adolescentes."

ÁREA DE RESULTADO: 11 - Rede de Cidades e Serviços

PROGRAMA: 7 - COPA DO MUNDO 2014

Novo nome: Copa do Mundo 2014
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Unidade responsável: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E

GESTÃO

Objetivo do programa: Organizar com excelência os eventos FIFA (Copa das

Confederações e Copa do Mundo) e a infraestrutura para esses eventos, visando a

deixar um legado para Minas Gerais, orientando-se por padrões internacionais de

qualidade e pelos princípios da sustentabilidade socioambiental, promovendo os

cuidados necessários para a não ocorrência da exploração do trabalho infantil e

exploração sexual de crianças e adolescentes.

JUSTIFICAÇÃO: Os investimetnos públicos precisam considerar, além das

normativas e parâmetros internacionais realcionados à qualidade dos eventos,

também aqueles atinentes à proteção das pessoas, especialmente as mais

vulneráveis, e do meio ambiente. Assim, sugere-se uma orientação sociambiental

focada na população mineira para o planejamento e execução dos gastos públicos e

também nas concessões e negociações com o setor privado que investirá nos

preparativos para esses eventos internacionais.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1169/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Felipe Wiler de Araújo Abreu Júnior (Conselho Estadual do Idoso -

CEI (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Acrescentar R$100.000,00 à meta financeira da ação, destinando

R$20.000,00 para cada Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos-

NAVCV.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS

HUMANOS

AÇÃO: 4132 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E SEU

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira
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Estadual 40000 721.114,00 42000 1.283.693,00

JUSTIFICAÇÃO: Esse acréscimo de meta financeira se justifica em função de um

aumento projetado de demanda por esse serviço, com a instalação do disque-

denúncia.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1170/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Welington de Souza (Federação Mineira de Ciclismo - FMC (Belo

Horizonte)) / Flávio Dias de Souza (Clã Delfos (Belo Horizonte)) / Luciane Sepúlveda

Viana (Federação Mineira de Xadrez - FMX (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Transferir a Ação 4270 - Promoção do Desporto de Rendimento - para

o Programa Minas Olímpica e ampliar as metas física e financeira da ação em todas

as regiões, atingindo um total de 50 parceiras realizadas ao custo de R$

2.841.666,00, proporcionalmente distribuídos entre as regiões.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 149 - INCENTIVO AO DESPORTO

AÇÃO: 4270 - PROMOÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 3 163.666,60 0 51.750,00

Central 22 1.218.666,60 0 1.040.175,00

Centro Oeste 3 163.666,60 0 51.750,00

Jequitinhonha / Mucuri 3 201.166,60 0 90.563,00

Mata 3 182.416,60 0 71.156,00

Noroeste de Minas 3 163.666,60 0 51.750,00

Norte de Minas 4 201.166,60 0 90.563,00

Rio Doce 3 182.416,60 0 71.156,00

Sul de Minas 3 182.416,60 0 71.156,00

Triângulo 3 182.416,60 0 71.156,00

JUSTIFICAÇÃO: Por afinidade, a ação Promoção do Desporto de Rendimento
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deveria integrar o Programa Minas Olímpica. Além disso, para que os atletas das

diversas modalidades possam ser contemplados, solicita-se ampliação das metas

física e financeira da ação.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1171/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Luciano Marcos P. da Silva (Instituto Nenuca de Desenvolvimento

Sustentável - Insea (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Alterar a meta financeira da ação 1072, de forma a restaurar os

valores projetados pera 2010 na última revisão do PPAG.

ÁREA DE RESULTADO: 9 - Qualidade Ambiental

PROGRAMA: 45 - RESÍDUOS SÓLIDOS

AÇÃO: 1072 - IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA, REAPROVEITAMENTO E

RECICLAGEM

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 15 2.000.000,00 15 2.000.000,00

JUSTIFICAÇÃO: O programa de coleta seletiva proporciona a qualidade ambiental,

a geração de trabalho e renda dos catadores, a consciência sobre a preservação

ambiental e melhoria de condições de vida. O valor previsto é insuficiente para

cumprir meta.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1172/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Anísia Sudário Daniel (Conselho Regional de Educação Física - 6ª

Região (Belo Horizonte)) / Welington de Souza (Federação Mineira de Ciclismo - FMC

(Belo Horizonte)) / Paulo Sérgio de Oliveira (Assoc. Mineira das Federações

Esportivas de M.G. - AMIFEMG (Belo Horizonte)) / Elvira Mirian Veloso de Mello

Cosendey (Fórum Est. Combate Trab. Infantil e Proteção ao Adolescente (Belo
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Horizonte))

PROPOSTA: Incluir ação destinada a garantir a concessão do benefício previsto

pela Lei Estadual nº 17.803, de 15 de outubro de 2008, aos atletas.

ÁREA DE RESULTADO: 2 - Protagonismo Juvenil

PROGRAMA: 27 - MINAS OLÍMPICA

AÇÃO: (...) - Implantação da Bolsa-Atleta Estadual

Unidade: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE -

SEEJ

Produto: 111 - BOLSA CONCEDIDA

Unidade de medida: 38 - BOLSA

Finalidade da ação: Garantir a concessão do benefício previsto pela Lei Estadual nº

17.803, de 15 de outubro de 2008, aos atletas

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 200 1.050.000,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Garantir aos novos talentos recursos para seus treinamentos e

competição com dedicação exclusiva ao esporte, ferramenta necessária à formação

de uma nova geração olímpica.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1173/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Paulo Sérgio de Oliveira (Instituição não informada)

PROPOSTA: Apoiar financeiramente as entidades de administração regional do

desporto (federações) e clubes na preparação, hospedagem, transporte e

alimentação de atletas participantes de eventos nacionais e internacionais.

ÁREA DE RESULTADO: 2 - Protagonismo Juvenil

PROGRAMA: 27 - MINAS OLÍMPICA

AÇÃO: (...) - Apoio a Entidades Regionais de Administração do Desporto

Unidade: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE -

SEEJ
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Produto: 449 - ENTIDADE APOIADA

Unidade de medida: 75 - ENTIDADE

Finalidade da ação: Garantir a participação de Minas Gerais nas competições de

clubes/seleções promovidas pelas confederações das modalidades esportivas.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 20 1.050.000,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: As entidades não possuem recursos suficientes para implementar

a ação solicitada.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1174/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Clarice Fernandes da Silva (Clarosofia Núcleo Mundial - CNM

(Belo Horizonte))

PROPOSTA: Firmar parcerias entre o Governo e organizações não governamentais

para realizar ações de capacitação do trabalhador desempregado.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 117 - POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

AÇÃO: (...) - Capacitação dos trabalhadores desempregados

Finalidade da ação: Firmar parcerias entre o Governo e Organizações não

Governamentais para realizar ações de capacitação do trabalhador desempregado.

JUSTIFICAÇÃO: Prestar auxílio aos desempregados.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1175/2009 (OUTROS)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Silvério do Prado (Fed.Interestad. Serv. Púb. Municipais e

Estaduais - FESEMPRE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Aumentar o investimento em educação no valor de 1% do PIB de

Minas Gerais a cada ano, nos próximos anos, com aumento da contribuição do ICMS
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para o Fundeb de 20% para 30%, conforme previsto no art. 212 da Constituição

Federal.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 30 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA

JUSTIFICAÇÃO: Garantir a disponibilidade orçamentária e financeira para

implementar as metas e estratégias do PDEEMG.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1176/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Antonio Braz Rodrigues (Sind. Unico dos Trab. em Educação de

M.G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Garantir a participação das comunidades escolares da rede pública na

elaboração das propostas de obras, reformas e ampliação da rede física das escolas.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 235 - MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÃO: (...) - Aperfeiçoamento do Programa de Construção, Ampliação e Reforma

de Prédios Escolares - EF

Unidade: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Produto: 0 - A DEFINIR

Unidade de medida: 735 - % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Finalidade da ação: Evitar o desperdício de recursos, aperfeiçoar o monitoramento

do programa.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 100 0,00 100 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Estudos foram feitos e a dotação e repartição de recursos em

valores e regionalmente para obras na rede física não vem cumprindo o objetivo de

combater as desiguladades na oferta de educação de qualidade em Minas.

- À Comissão de Participação Popular.



____________________________________________________________________________
1209

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1177/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Santuza Abras (Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG

(Belo Horizonte))

PROPOSTA: Construir duas unidades no campus BH da UEMG em 2010 e outras

duas em 2011.

ÁREA DE RESULTADO: 5 - Inovação, Tecnologia e Qualidade

PROGRAMA: 140 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG

AÇÃO: 1328 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES E DOS

CAMPI DA UEMG

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Central 2 12.600.000,00 2 12.600.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Um dos principais problemas da UEMG é a falta de um campus

universitário unificado em Belo Horizonte, motivo pelo qual se pede a alteração da

regionalização da Ação nº 1328 de modo a incluir a região central (Belo Horizonte).

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1178/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Maria Salete Gimenez (Fundação de Educa. para o Trabalho de

Minas Gerais - UTRAMIG (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Restaurar a Ação 4111 - Implementação de cursos de formação

profissional -, do Programa 042, excluída no projeto de revisão do PPAG, exercício

2010.

ÁREA DE RESULTADO: 5 - Inovação, Tecnologia e Qualidade

PROGRAMA: 42 - REDE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ORIENTADA PELO

MERCADO

AÇÃO: (...) - Implementação de cursos de formação profissional

Unidade: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
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ENSINO SUPERIOR

Produto: 2677 - CURSO OFERTADO

Unidade de medida: 58 - CURSO

Finalidade da ação: Implementar cursos de qualificação, preferencialmente voltados

para as cadeias produtivas locais e necessidades identificadas no mercado de

trabalho das regiões onde estão localizados os CVTs.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 20 1.600.000,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Propõe-se a continuidade da ação como forma de fortalecer os

Municípios, dotando-os de pessoas qualificadas, bases para a ação de novos

investimentos, fixando o trabalhador no seu local de origem, como forma de geração

de trabalho e renda.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1179/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Maria Salete Gimenez (Fundação de Educa. para o Trabalho de

Minas Gerais - UTRAMIG (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Restaurar a Ação 1220 - Implantação de modelo de gestão nos CVTs

da rede formação profissional local - , excluída no projeto de revisão do PPAG,

exercício de 2010.

ÁREA DE RESULTADO: 5 - Inovação, Tecnologia e Qualidade

PROGRAMA: 42 - REDE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ORIENTADA PELO

MERCADO

AÇÃO: (...) - Implantação de modelo de gestão nos CVTs da rede formação

profissional local

Unidade: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E

ENSINO SUPERIOR

Produto: 10837 - CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO COM MODELO DE

GESTÃO IMPLEMENTADO
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Unidade de medida: 44 - CENTRO

Finalidade da ação: Implementar os fundamentos e critérios de excelência

disseminados pelo PMPQ - Programa Mineiro de Qualidade e Produtividade - como

balizadores das ações gerenciais a serem promovidas pelo CVTs, bem como o

gerenciamento de indicadores prioritários.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 29 591.724,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Importância estratégica para futura auto-sustentabilidade dos

CVTs, organizando os processos atuais, gerando novos produtos e melhorando os

serviços para a população.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1180/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Marcelo Henrique de Aguiar (Sindicato dos Trabalhadores de

Empresas de Telecomunicação d (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Aumentar meta financeira da ação.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 51 - SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO E

DAS ESCOLAS

AÇÃO: 4046 - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (PROEB E PROALFA)

JUSTIFICAÇÃO: Aumentar a previsão orçamentária para o referido programa e

ação, no sentido de se obter maior grau de "gestão democrática"

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1181/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Antonio Braz Rodrigues (Sind. Unico dos Trab. em Educação de

M.G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Incluir ação destinada à manutenção das atividades do Conselho
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Estadual de Alimentação Escolar - CAE -, com meta financeira de R$50.000,00, em

2010 e 2011.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 234 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

AÇÃO: (...) - Manutenção do Conselho Estadual de Alimentação Escolar

Produto: CAE

Unidade de medida: 653 - R$ (REAIS)

Finalidade da ação: Prover aos membros conselheiros recursos suficientes para o

exercício de suas competências, conforme prevê a legislação.

JUSTIFICAÇÃO: O orçamento da SEE-MG prevê poucos recursos para o CAE. A

proposta pretende a ampliação em cerca de para efetivo exercício de suas funções

legais.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1182/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Antonio Braz Rodrigues (Sind. Unico dos Trab. em Educação de

M.G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Incluir ação destinada a complementar o gasto per capita de todos os

alunos atendidos no programa 234 -Alimentação Escolar, suplementado-se o valor

repassado pelo FNDE.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 234 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

AÇÃO: (...) - Alimentação Escolar de Qualidade

Unidade de medida: 11 - ALUNO

Finalidade da ação: Complementar o gasto per capita de todos os alunos inseridos

no programa, acima do valor repassado pelo FNDE.

JUSTIFICAÇÃO: O Estado de Minas não efetiva complementação ao programa, e a

legislação prevê a possibilidade de elevar a cobertura e qualidade da alimentação,

com suplementação de recursos dos entes federados.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1183/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Antonio Braz Rodrigues (Sind. Unico dos Trab. em Educação de

M.G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Alterar a finalidade das ações 4452 e 4476, do programa Novos

Padrões de Gestão e Atendimento da Educação Básica, substituindo o termo

"professores" por "trabalhadores em educação".

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 30 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÃO: 4452 - ESCOLA EM REDE - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade da ação:

JUSTIFICAÇÃO: Qualificar todos os trabalhadores em educação e não apenas

professores para a utilização das tecnologias da informação e comunicação - TICs.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1184/2009 (OUTROS)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Marcelo Henrique de Aguiar (Sindicato dos Trabalhadores de

Empresas de Telecomunicação d (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Garantir a inclusão dos portadores de deficiência física como

educadores das escolas públicas.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 30 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA

JUSTIFICAÇÃO: Verifica-se muita dificuldade de inclusão de tais portadores no

mercado de trabalho público, até mesmo quanto ao transporte de acesso.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1185/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011
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- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Antonio Braz Rodrigues (Sind. Unico dos Trab. em Educação de

M.G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Alterar a finalidade da ação, substituindo o termo "escolas de Ensino

Fundamental" por "escolas de Ensino Médio".

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 30 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÃO: 1109 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA, MOBILIÁRIO E

EQUIPAMENTOS ESCOLARES - ENSINO MÉDIO

Finalidade da ação: MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS

DE ENSINO médio, INCLUSIVE DAS ESCOLAS RURAIS, POR MEIO DA

IMPLANTAÇÃO DE PADRÕES BÁSICOS DE REDE FÍSICA, MOBILIÁRIO,

EQUIPAMENTOS, RECURSOS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS, DOTANDO AS

ESCOLAS DE REFEITÓRIOS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ADEQUADAS, DE

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA AS COZINHAS, DE BIBLIOTECAS COM

ACERVO ADEQUADO E ATUALIZADO E EFETUANDO AS ADAPTAÇÕES FÍSICAS

NECESSÁRIAS À PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE DOS ALUNOS COM

DEFICIÊNCIA.

JUSTIFICAÇÃO: A proposta se justifica para corrigir um equívoco na referência ao

nível de ensino na finalidade da ação 1109. Essa ação é direcionada às escolas de

Ensino Médio, e não de Ensino Fundamental.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1186/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Antonio Braz Rodrigues (Sind. Unico dos Trab. em Educação de

M.G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Incluir ação destinada à atualização digital periódica dos

trabalhadores em educação da rede estadual de ensino.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade
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PROGRAMA: 30 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÃO: (...) - Formação e atualização digital para trabalhadores em educação

Unidade: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Produto: Trabalhadores em educação formados

Unidade de medida: Trabalhadores em educação

Finalidade da ação: Implementar cursos periódicos de formação digital para os

trabalhadores em educação da rede pública estadual.

JUSTIFICAÇÃO: A atualização digital periódica na rede pública estadual é

necessária, devido aos avanços tecnológicos, inbindo a defasagem do trabalhador

em educação e consequentemente, do aluno.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1187/2009 (ALTERAÇÃO DE PROGRAMA)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Antonio Braz Rodrigues (Sind. Unico dos Trab. em Educação de

M.G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Alterar o objetivo do programa, incluindo-se referência à consulta aos

colegiados escolares sobre a rede física e os recursos didático-pedagógicos das

escolas.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 30 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo do programa: MELHORAR O DESEMPENHO DAS ESCOLAS POR MEIO

DA DEFINIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PADRÕES BÁSICOS RELACIONADOS À

GESTÃO ESCOLAR, com previsão de consulta aos colegiados escolares, sobre a

REDE FÍSICA E AOS RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS, ORIENTADA PARA

O APRENDIZADO DO ALUNO E A EFICIÊNCIA OPERACIONAL.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1188/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011



____________________________________________________________________________
1216

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Antonio Braz Rodrigues (Sind. Unico dos Trab. em Educação de

M.G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Garantir a a inclusão de representação dos profissionais de escola,

pais e alunos no Conselho Estadual de Educação e a eleição direta de seus membros

pelas assembléias de suas entidades.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 30 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÃO: (...) - Democratização do Conselho Estadual de Educação

Finalidade da ação: Democratizar o Conselho Estadual de Educação, alterando a

composição e a forma de escolha dos membros.

JUSTIFICAÇÃO: O CEE não reflete o cotidiano da educação pública de Minas. Na

medida em que em todos os fóruns está garantida a participação da comunidade

escolar.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1189/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Antonio Braz Rodrigues (Sind. Unico dos Trab. em Educação de

M.G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Inserir recursos/dotação orçamentária para prover acesso ao local de

trabalho de todos os profissionais da educação básica pública.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 30 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÃO: (...) - Garantir o acesso de trabalhadores às escolas da rede pública

JUSTIFICAÇÃO: O auxílio-transporte no Estado é um provento restrito a alguns

trabalhadores e a algumas cidades. Dependendo da localização, o profissional gasta

grande parte de seu salário para acessas as escolas da rede pública.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1190/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Kaun Poty Guarani (Instituição não informada)

PROPOSTA: Incluir ação destinada a promover a contratação de educadores

indígenas na condição de professores, com remuneração correspondente.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 30 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÃO: (...) - Melhoria da educação indígena.

Unidade: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Produto: Professores contratados

Unidade de medida: Professor

Finalidade da ação: Promover a contratação de educadores indígenas na condição

de professores, com remuneração correspondente.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 10 50.000,00 10 50.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Hoje os educadores indígenas são "contratados" como monitores,

com remuneração inadequada, e, às vezes, paga na forma de cesta básica.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1191/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Montes Claros

PROPONENTE: Wenderson Luiz Barbosa Bicalho (Prefeitura Municipal de Montes

Claros (Montes Claros))

PROPOSTA: Alterar o nome e a finalidade da Ação 1367 para incorporar e enfatizar

o apoio técnico aos produtores de hortifrutigranjeiros do Norte de Minas, a partir da

instalação de unidades físicas de pesquisa e difusão de tecnologia.

ÁREA DE RESULTADO: 7 - Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha,

Mucuri e Rio Doce
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PROGRAMA: 59 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA

AÇÃO: 1367 - INFRA ESTRUTURA DE APOIO TECNOLÓGICO

Novo nome: Infraestrutura de apoio tecnológico, inclusive para a produção de

hortifrutigranjeiros.

Finalidade da ação: ARTICULAR E IMPLEMENTAR UNIDADES FÍSICAS DE

PESQUISA E DIFUSÃO DE TECNOLOGIA, inclusive para a produção de

hortifrutigranjeiros, COMO UM PROCESSO DE SUSTENTABILIDADE

TECNOLÓGICA PARA ATIVIDADE ECONOMICA DA REGIÃO

JUSTIFICAÇÃO: É necessário contemplar a zona rural do Norte de Minas com

centros de difusão de tecnologia na produção de hortifrutigranjeiros, com o objetivo

de tornar a região sustentável econônica e socialmente.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1192/2009 (ALTERAÇÃO DE PROGRAMA)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Antonio Braz Rodrigues (Sind. Unico dos Trab. em Educação de

M.G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Alterar o nome e a finalidade do Programa Desempenho e

Qualificação de Professores de forma a considerar a valorização, formação e

avaliação do desempenho dos trabalhadores em educação da rede pública estadual.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 14 - DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES

Novo nome: Valorização, Formação e Desempenho dos Trabalhadores em

Educação

Objetivo do programa: Valorizar, formar e avaliar o desempenho dos trabalhadores

em educação da rede pública estadual.

JUSTIFICAÇÃO: O Estado já aderiu ao Profuncionário em parceria com o MEC. O

objetivo da proposta é ampliar o número de participantes, a partir da oferta de cursos

iniciais aos trabalhadores, para ingresso no programa.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1193/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)
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EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Antonio Braz Rodrigues (Sind. Unico dos Trab. em Educação de

M.G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Incluir ação destinada à garantia de acesso à formação de nível

superior aos trabalhadores em educação, no âmbito do programa Desempenho e

Qualificação de Professores.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 14 - DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES

AÇÃO: (...) - Acesso à formação de nível superior aos trabalhadores em educação

Finalidade da ação: Garantir o acesso à formação superior dos trabalhadores em

educação, em colaboração com instituições de ensino superior público, federal e

estadual.

JUSTIFICAÇÃO: Garantir o acesso à formação superior dos trabalhadores em

educação interessados em ingressar em cursos de graduação, especialização,

mestrado e doutorado.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1194/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Antonio Braz Rodrigues (Sind. Unico dos Trab. em Educação de

M.G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Incluir ação destinada à concessão de bolsas de estudos para os

trabalhadores em educação.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 14 - DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES

AÇÃO: (...) - Concessão de bolsas de estudos para os trabalhadores em educação.

Finalidade da ação: Promover a oferta de bolsas de estudos para os trabalhadores

em educação.

JUSTIFICAÇÃO: Auxílio financeiro aos trabalhadores em educação interessados

em aprimorar sua formação, haja vista a falta de oportunidade concedida pelo Estado
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de Minas Gerais.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1195/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Antonio Braz Rodrigues (Sind. Unico dos Trab. em Educação de

M.G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Incluir ação destinada a implementar o Piso Salarial Profissional

Nacional (PSPN ) para todos os trabalhadores em educação.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 14 - DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES

AÇÃO: (...) - Implementar o PSPN para todos os trabalhadores em educação

Unidade de medida: Trabalhadores em educação

Finalidade da ação: Adequar a Lei Federal nº 11.738, de 2008, na rede pública de

Minas Gerais.

JUSTIFICAÇÃO: O Estado de Minas Gerais, a partir de 2010, terá a obrigação de

fazer cumprir a Lei nº 11.738, de 2008, no sentido de implementar o PSPN na rede

pública e garantir a valorização dos trabalhadores em educação.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1196/2009 (OUTROS)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Marcelo Henrique de Aguiar (Sindicato dos Trabalhadores de

Empresas de Telecomunicação d (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Aumentar a previsão orçamentária para todas as ações do Programa

Desempenho e Qualificação de Professores.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 14 - DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES

JUSTIFICAÇÃO: Aumentar a previsão orçamentária para tal programa e ações,

visando maior contrapartida aos elevados impostos pagos pelos cidadãos.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1197/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Willian Lelis Brás Nascentes (Promotoria da Infância e da

Juventude Infracional (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Incluir ação destinada à oferta de educação básica aos adolescentes

em cumprimento de medida socioeducativa, com proposta pedagógica diferenciada,

visando a assegurar a permanência e a continuidade desses adolescentes na escola.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 4 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

AÇÃO: (...) - Oferta de educação básica

Unidade: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Produto: 10007 - ALUNO ATENDIDO

Unidade de medida: 11 - ALUNO

Finalidade da ação: Oferecer educação básica de qualidade aos adolescentes em

cumprimento de medida socioeducativa.

JUSTIFICAÇÃO: Dado o elevado número de adolescentes em cumprimento de

medidas socioeducativas em meio aberto, evadidos da escola ou em defasagem

idade-série, com dificuldade na leitura e na escrita, é necessário investir no

incremento da escolaridade desse público.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1198/2009 (OUTROS)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Willian Lelis Brás Nascentes (Promotoria da Infância e da

Juventude Infracional (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Incluir orientações sobre o ECA nos cursos de formação dos

professores, objetivando qualificar esse público, dentre outros temas, para saber

diferenciar um ato de indisciplina de um ato infracional e, com isso, dar os

encaminhamentos corretos quando da ocorrência desses atos.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade
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PROGRAMA: 14 - DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1199/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Antonio Braz Rodrigues (Sind. Unico dos Trab. em Educação de

M.G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Alterar a finalidade da ação 1225 - Ampliação das Escolas em Tempo

Integral -, com vistas a garantir a oferta de escola em tempo integral por parte do

Estado, sem repassar a instituições privadas, tendo como meta atender a todas as

escolas.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 19 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

AÇÃO: 1225 - AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL

Finalidade da ação: Incrementar o aprendizado dos alunos e a sua formação

cidadã, garantindo-se a oferta de atividades didáticas, esportivas, culturais e de

formação social.

JUSTIFICAÇÃO: O Estado "terceirizou" o programa. Cabe à rede pública assumir a

proposta e ampliar o atendimento universal e gratuito, em suas escolas da rede

publica.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1200/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Elvira Mirian Veloso de Mello Cosendey (Fórum Est. Combate

Trab. Infantil e Proteção ao Adolescente (Belo Horizonte)) / Andrea Mismotto Carelli

(Minist. Público - Promotoria de Justiça Infância e Juventude (Belo Horizonte)) /

Antonio Braz Rodrigues (Sind. Unico dos Trab. em Educação de M.G. - SIND-UTE

(Belo Horizonte))

PROPOSTA: Garantir oferta de alimentação escolar de qualidade aos alunos de

escolas em tempo integral, promovendo as seguintes alterações na ação 4034 -
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Ampliação da oferta de merenda escolar nas escolas de tempo integral:

1) ampliar as metas física e financeira da ação , de forma a igualar ao proposto para

2009 - 130.000 alunos beneficiados com merenda escolar;

2) alterar a finalidade da ação, incluindo em seu texto referência ao processo de

universalização da oferta, em escala progressiva, de alimentação escolar.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 19 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

AÇÃO: 4034 - AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR NAS

ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL

Finalidade da ação: Prover a todos os alunos da rede pública, em escala

progressiva, alimentação escolar, suprindo as necessidades mínimas, com três

refeições por dia.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 130000 0,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: A meta Aluno X Merenda em 2009 era de 130.000. Solicita manter

essa meta para 2010. No PPAG 2010 a meta está reduzida para 105.000 alunos. O

Estado de Minas Gerais, em números absolutos, é o segundo Estado com o maior

número de crianças e adolescentes no trabalho infantil.

Necessário se faz pelo menos manter a meta prevista em 2009 e jamais reduzí-la

para 105.000 em 2010. A manutenção dessa meta proporciona a inclusão social e

educacional de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Pretende-se, portanto, ampliar os repasses às escolas da rede pública, com

recursos necessários à oferta de alimentação escolar aos alunos das escolas em

tempo integral inseridas no programa.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1201/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Cleonice Maria da Silva Braz (Instituição não informada)

PROPOSTA: Incluir ação no Programa 105 - Gestão Ambiental Integrada -, com o
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objetivo de contribuir para a afirmação cultural, inclusão e fortalecimento da cidadania

dos índios mineiros

ÁREA DE RESULTADO: 9 - Qualidade Ambiental

PROGRAMA: 105 - GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA

AÇÃO: (...) - Apoio e fortalecimento das comunidades indígenas de MG

Unidade: 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Produto: 10498 - COMUNIDADE ATENDIDA

Unidade de medida: 49 - COMUNIDADE

Finalidade da ação: Contribuir na afirmação cultural, inclusão e fortalecimento da

cidadania dos índios mineiros.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 10 200.000,00 10 200.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Valorizar os costumes e conhecimentos tradicionais e a

preservação dos recursos naturais, a cosmovisão e a sabedoria dos índios de Minas

Gerais.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1202/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Itaobim

PROPONENTE: Marlio Geraldo Costa (Prefeitura Municipal de Jenipapo de Minas

(Jenipapo de Minas)) / Dalva Ferreira Batista Lima (Fórum de Desenvolvimento

Mesorregional (Itaobim))

PROPOSTA: Incluir ação no Programa 129- Ensino Superior da Unimontes -, com o

objetivo de elaborar estudos para a implantação de unidades da Uemg ou da

Unimontes no Vale do Jequitinhonha.

ÁREA DE RESULTADO: 5 - Inovação, Tecnologia e Qualidade

PROGRAMA: 129 - ENSINO SUPERIOR DA UNIMONTES

AÇÃO: (...) - Ensino Superior no Vale do Jequitinhonha

Unidade: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
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Produto: 1019 - ESTUDO E PROJETO ELABORADO

Unidade de medida: 86 - ESTUDO

Finalidade da ação: Elaborar estudos para a implantação de unidades da Uemg ou

Unimontes no Vale do Jequitinhonha.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Jequitinhonha / Mucuri 1 100.000,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Atender aos jovens carentes do Médio Jequitinhonha que não têm

condições de estudar em Diamantina ou em Teófilo Otoni.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1203/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Antonio Braz Rodrigues (Sind. Unico dos Trab. em Educação de

M.G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Incluir ação no Programa Estruturador 28 - Minas Sem Fome-, com

vistas a capacitar todos os agricultores familiares, para que possam atender os

requisitos da lei de alimentação escolar e passem a fornecer tais produtos para as

escolas públicas de MG.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 28 - MINAS SEM FOME

AÇÃO: (...) - Capacitação de agricultores familiares

Finalidade da ação: Capacitar agricultores familiares para que possam atender aos

requisitos previsos na Lei Federal sobre alimentação escolar.

JUSTIFICAÇÃO: Adequação à lei federal sobre alimentação escolar.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1204/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Itaobim

PROPONENTE: Dalva Ferreira Batista Lima (Fórum de Desenvolvimento

Mesorregional (Itaobim))



____________________________________________________________________________
1226

PROPOSTA: Incluir ação no Projeto Estruturador 05 - Avaliação e Qualidade da

Atuação dos órgãos de Defesa Social -, destinada a criar plano de atendimento à

saúde e moradia para os profissionais da segurança pública.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 5 - AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE

DEFESA SOCIAL

AÇÃO: (...) - Apoio aos profissionais de segurança pública

Unidade: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Produto: 10152 - PROFISSIONAL BENEFICIADO

Unidade de medida: 171 - PROFISSIONAL

Finalidade da ação: Criar plano de atendimento à saúde e moradia para os

profissionais da segurança pública.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1205/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Ivone Luiza de Macedo Moreira Silva (Conselho Estadual do Idoso

- CEI (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Garantir acesso da população idosa, por meio da inclusão de ação no

Programa 016 - Destinos Turísticos Estratégicos - e de alterarções nos atributos da

Ação 4015 - Estruturação de Destinos Turísticos -, com vistas a:

1) mobilizar e formalizar parcerias com prestadores e fornecedores de serviços

turísticos e afins visando fornecer aos turistas com idade a partir de 50 anos,

programação customizada;

2) alocar recursos financeiros para ampliar a infra-estrutura dos hoteis e pousadas

para possibilitar o acesso dos idosos, inclusive aqueles com limitações físicas;

3) promover o acesso da Melhor Idade à rede hoteleira de Minas Gerais, com tarifas

exclusivas a serem usufruídas na baixa temporada.

2) aumentar a meta física e financeira da ação 4015, na região Sul de Minas, para,

respectivamente, 2 e R$ 1 .500.000, com vistas a incluir a melhor idade nos novos

destinos turísticos do Sul de Minas.
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ÁREA DE RESULTADO: 11 - Rede de Cidades e Serviços

PROGRAMA: 16 - DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS

AÇÃO: (...) - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TURISMO DA MELHOR

IDADE

Unidade: 1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

Finalidade da ação: Mobilizar e formalizar parceiros com prestadores e

fornecedores de serviços turísticos e afins visando fornecer aos turistas com idade a

partir de 50 anos, programação customizada. Alocar recursos financeiros para

ampliar a infra-estrutura dos hoteis e pousadas para possibilitar o acesso dos idosos,

inclusive aqueles com limitações físicas. Promover o acesso da Melhor Idade rede

hoteleira de Minas Gerais, com tarifas exclusivas a serem usufruídas na baixa

temporada.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 10 10.000,00 10 10.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Promover maior qualidade de vida às pessoas com idade a partir

de 50 anos, sua inserção social, bem como fomento do turismo de baixa temporada.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1206/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Alexandre Lima Sad (Sindicato dos Produtores Rurais de

Barbacena (Barbacena))

PROPOSTA: Incluir ação no Programa 117 - Política Pública de Trabalho, Emprego

e Renda -, destinada à construção de nova sede do Mercado do Produtor de

Barbacena.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 117 - POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

AÇÃO: (...) - MERCADO DO PRODUTOR

Unidade: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto: 2347 - OBRA CONCLUÍDA
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Unidade de medida: 143 - OBRA

Finalidade da ação: Construção de nova sede do Mercado do Produtor de

Barbacena.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Mata 1 1.000.000,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Proporcionar melhores condições de comercialização de produtos

rurais da região de Barbacena.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1207/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Cristiano Rezende ferreira (Assoc. Barbacenense de Produtores

de Rosas e Flores - ABARFL (Barbacena))

PROPOSTA: Incluir ação destinada ao apoio à cadeia produtiva de flores.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 117 - POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

AÇÃO: (...) - Comercialização de Flores

Unidade: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto: 2347 - OBRA CONCLUÍDA

Unidade de medida: 143 - OBRA

Finalidade da ação: Construção de galpão para armazenamento e comercialização

de rosas e outras flores.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Mata 1 1.000.000,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Consolidar a cadeia produtiva de rosas e flores buscando o

aumento da competitividade.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1208/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011
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- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Evandro Castanheira Lacerda (Câmara Municipal de Lavras

(Lavras))

PROPOSTA: Incluir ação no Programa Estruturador 16 - Destinos Turísticos

Estratégicos -, com o objetivo de asfaltar a estrada que liga Lavras à BR 381, com 23

km.

ÁREA DE RESULTADO: 11 - Rede de Cidades e Serviços

PROGRAMA: 16 - DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS

AÇÃO: (...) - Asfaltamento da Estrada que liga Lavras à BR 381

JUSTIFICAÇÃO: Esta estrada dá acesso ao lago do Funil, hoje um grande pólo de

turismo no Sul de Minas.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1209/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Evandro Castanheira Lacerda (Câmara Municipal de Lavras

(Lavras))

PROPOSTA: Aumentar a meta física e financeira da ação 1342 - Investimentos

especiais em Municípios estratégicos -, para o asfaltamento da avenida do contorno,

que promove o acesso do Município de Lavras à BR 265.

ÁREA DE RESULTADO: 11 - Rede de Cidades e Serviços

PROGRAMA: 26 - MINAS AVANÇA

AÇÃO: 1342 - INVESTIMENTOS ESPECIAIS EM MUNICÍPIOS ESTRATÉGICOS

Finalidade da ação:

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Central 1 13.090.000,00 0 0,00

Sul de Minas 1 2.000.000,00 0 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Retirada do trânsito pesado do Município de Lavras.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1210/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)
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EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Dinéia Aparecida Domingues (Fórum Mineiro de Educação Infantil

(Belo Horizonte))

PROPOSTA: Incluir ação no Projeto Estruturador 018 - Ensino Médio

Profissionalizante -, destinada a assegurar habilitação mínima em magistério nível

médio para professor de educação infantil (creche e pré-escola).

ÁREA DE RESULTADO: 2 - Protagonismo Juvenil

PROGRAMA: 18 - ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE

AÇÃO: (...) - Habilitação de docentes da educação infantil

Produto: 3302 - PROFESSOR HABILITADO

Unidade de medida: 207 - UNIDADE

Finalidade da ação: Assegurar habilitação mínima em magistério nível médio para

professor de educação infantil - creche e pré-escola.

JUSTIFICAÇÃO: Grandes demandas dos municípios que precisam atender

educação infantil nas faixas creche (0-3) e pré-escolar (4-5). Não se trata apenas de

enino médio profisisonalizante, mas de superar a condição de leigos dos profissionais

que atuam na educação infantil.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1211/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Clarice Fernandes da Silva (Clarosofia Núcleo Mundial - CNM

(Belo Horizonte))

PROPOSTA: Incluir ação no Programa 202 - Promoção para Desenvolvimento

produtivo, destinada à capacitação dos servidores da Copasa e Copanor em

escolarização básica e direitos dos usuários.

ÁREA DE RESULTADO: 4 - Investimento e Valor Agregado da Produção

PROGRAMA: 202 - PROMOÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO

AÇÃO: (...) - Capacitação de servidores da Copasa e Copanor

Unidade: 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
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ECONÔMICO

Produto: 10465 - SERVIDOR CAPACITADO.

Unidade de medida: 387 - SERVIDOR

Finalidade da ação: Capacitar servidores da Copasa e da Copanor em educação

básica e em direitos dos usuários, visando a melhorar a prestação de serviço e a

valorizar os profissionais dessas empresas.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 1 1,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Necessidade de melhorar a prestação de serviço e de valorizar os

profissionais.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1212/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Ivone Luiza de Macedo Moreira Silva (Conselho Estadual do Idoso

- CEI (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Incluir ação no Programa Estruturador 48 - Saneamento Básico: mais

Saúde para todos -, destinada a instituir tarifa especial para o pagamento do

abastecimento de água e de esgotamento sanitário, nas áreas de concessão da

Copasa, para as instituições de longa permanência e casas lares.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 48 - SANEAMENTO BÁSICO: MAIS SAÚDE PARA TODOS

AÇÃO: (...) - Tarifa especial

Unidade: 5081 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

Produto: 11128 - TARIFA REVISADA

Unidade de medida: 773 - SUBSÍDIO

Finalidade da ação: Instituir tarifa especial para o pagamento do abastecimento de

água e de esgotamento sanitário, nas áreas de concessão da Copasa, para as

instituições de longa permanência e casas lares.

Regionalização 2010 2011
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M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 1 1,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Propiciar redução de custos para ILPIs filantrópicas, através do

tabelamento do preço sobre o abastecimento de água.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1213/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Lucineide Aparecida Silva (Câmara Municipal de Vespasiano

(Vespasiano))

PROPOSTA: Restaurar a ação 4054 - Monitoramento eletrônico do transporte do

carvão vegetal, excluída no Projeto de Revisão do PPAG, exercício 2010, com os

mesmos atributos.

ÁREA DE RESULTADO: 9 - Qualidade Ambiental

PROGRAMA: 10 - CONSERVAÇÃO DO CERRADO E RECUPERAÇÃO DA MATA

ATLÂNTICA

AÇÃO: (...) - MONITORAMENTO ELETRONICO DO TRANSPORTE DO CARVAO

VEGETAL

Unidade: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

Produto: 10854 - VEÍCULO MONITORADO

Unidade de medida: 213 - VEÍCULO

Finalidade da ação: MONITORAR ELETRONICAMENTE O TRANSPORTE DO

CARVÃO VEGETAL, VISANDO A INTENSIFICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO,

MONITORAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO E CONSUMO DO CARVÃO

VEGETAL.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 2000 2.525.000,00 2000 2.800.000,00

JUSTIFICAÇÃO: A motivação da exclusão deixou de existir.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1214/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)
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EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Montes Claros

PROPONENTE: Rubio de Andrade (Inst. de Desenvolvimento do Norte e Nordeste

de M.G. (Montes Claros))

PROPOSTA: Incluir ação no Programa Estruturador 59 - Convivência com a Seca e

Inclusão Produtivade -, com o objetivo de elaborar projeto de levantamento e

monitoramento de recursos hídricos para ações de combate à desertificação.

ÁREA DE RESULTADO: 7 - Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha,

Mucuri e Rio Doce

PROGRAMA: 59 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA

AÇÃO: (...) - Combate à desertificação

Unidade: 2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE

DE MINAS GERAIS

Produto: 688 - PROJETO EXECUTADO

Unidade de medida: 175 - PROJETO

Finalidade da ação: Elaborar projeto de levantamento e monitoramento de recursos

hídricos para ações de combate à desertificação.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Norte de Minas 1 500.000,00 1 500.000,00

Rio Doce 1 500.000,00 1 500.000,00

JUSTIFICAÇÃO: O governo federal está elaborando um plano nacional de combate

à desertificação que requer um projeto estadual para ser operacionalizado.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1215/2009 (OUTROS)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Marcelo Henrique de Aguiar (Instituição não informada)

PROPOSTA: Ampliar ainda mais o percentual do território ambientalmente

protegido e promover a gestão eficiente das unidades de conservação.

ÁREA DE RESULTADO: 9 - Qualidade Ambiental
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PROGRAMA: 10 - CONSERVAÇÃO DO CERRADO E RECUPERAÇÃO DA MATA

ATLÂNTICA

AÇÃO: 1052 - AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - FHIDRO

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1216/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Montes Claros

PROPONENTE: Rubio de Andrade (Inst. de Desenvolvimento do Norte e Nordeste

de M.G. (Montes Claros))

PROPOSTA: Incluir ação no Programa 59 - Convivência com a Seca e Inclusão

Produtiva - , com vistas a iniciar a construção, em 2010, do Centro Integrado de

Convivência com a Seca.

ÁREA DE RESULTADO: 7 - Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha,

Mucuri e Rio Doce

PROGRAMA: 59 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA

AÇÃO: (...) - Construção do Centro Integrado de Convivência com a Seca

Unidade: 2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE

DE MINAS GERAIS

Produto: 10715 - CENTRO CONSTRUÍDO

Unidade de medida: 44 - CENTRO

Finalidade da ação: Construir centro integrado de convivência com a seca.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Norte de Minas 1 1.000.000,00 1 11.000.000,00

JUSTIFICAÇÃO: O projeto executivo do Centro será concluído em maio de 2010,

demandando assim a execução das obras.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1217/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Poços de Caldas
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PROPONENTE: Cibele Melo Benjamin (Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

(Poços de Caldas))

PROPOSTA: Alterar a ação 1396 - Sinalização Turística -, com a inclusão da região

Sul de Minas, com metas física e financeira, respectivamente, de 1 e de

R$200.000,00.

ÁREA DE RESULTADO: 11 - Rede de Cidades e Serviços

PROGRAMA: 16 - DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS

AÇÃO: 1396 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

Finalidade da ação:

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Estadual 1 200.000,00 0 0,00

Mata 0 0,00 0 0,00

Norte de Minas 0 0,00 0 0,00

Sul de Minas 1 200.000,00 0,00

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1218/2009 (ALTERAÇÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Poços de Caldas

PROPONENTE: Cibele Melo Benjamin (Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

(Poços de Caldas))

PROPOSTA: Incluir a região Sul de Minas, com metas física e financeira,

respectivamente, de 1 e de R$258.334,00, com vistas à revitalização e ampliação dos

pontos turístico, bem como à reformulação do turismo existente e implementação de

novas opções.

ÁREA DE RESULTADO: 11 - Rede de Cidades e Serviços

PROGRAMA: 114 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO

AÇÃO: 4129 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Produto:

Unidade de medida:

Finalidade da ação:
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2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Central 6 1.550.000,00 8 320.000,00

Sul de Minas 1 258.334,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: DISPONIBILIZAÇÃO DE UM TURISMO COM QUALIDADE

ALMEJADA PELOS TURISTAS QUE RECEBEMOS.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1219/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Poços de Caldas

PROPONENTE: Carlos Alberto dos Santos (Prefeitura Municipal de Poços de

Caldas (Poços de Caldas))

PROPOSTA: Incluir ação no Programa Estruturador 27 - Minas Olímpica -, para

oferecer ajuda financeira aos Municípios na realização de jogos escolares, por meio

das Secretarias Regionais de Ensino.

ÁREA DE RESULTADO: 2 - Protagonismo Juvenil

PROGRAMA: 27 - MINAS OLÍMPICA

AÇÃO: (...) - Jogos Escolares de Minas Gerais

Finalidade da ação: Oferecer melhor qualidade de participação dos municípios nos

jogos.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Sul de Minas 1 240.000,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Assim teremos participação toral dos Municípios, entendendo que

todos os projetos esportivos tem que passar pela escola.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1220/2009 (INCLUSÃO DE AÇÃO)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Poços de Caldas

PROPONENTE: Tereza Cristina Leite Navarro (Instituição não informada)

PROPOSTA: Incluir ação no Programa Estruturador 050 - Certifica Minas -, com
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vistas a padronizar e certificar a produção do queijo produzido em Poços de Caldas,

ressaltando sua importância para a economia agropecuária do Estado.

ÁREA DE RESULTADO: 5 - Inovação, Tecnologia e Qualidade

PROGRAMA: 50 - CERTIFICA MINAS

AÇÃO: (...) - Certificação do Queijo Minas visando o mercado internacional

Unidade: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

Produto: 10533 - PROPRIEDADE CERTIFICADA

Unidade de medida: 180 - PROPRIEDADE

Finalidade da ação: Atender a crescente demanda por queijo de qualidade,

produzido em Poços de Caldas, livre de contaminação e fabricado de acordo com as

normas e padrões estabelecidos pelo mercado nacional e internacional.

2010 2011Regionalização

M. Física M. Financeira M. Física M. Financeira

Sul de Minas 1 0,00 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Oferta de um novo e diferenciado produto turístico aproveitando

os recursos do Município.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1221/2009 (OUTROS)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Montes Claros

PROPONENTE: Nilva Vieira da Paz (Escola Família Agrícola da Região do Rio São

Francisco (São Francisco)) / Gilmar Vieira Freitas (Associação Mineira das Escolas

Família Agricola - AMEFA (Belo Horizonte)) / Vinicius Samôr de Lacerda (Câmara

Municipal de Ubá (Ubá)) / Vanessa Barçante Jota (Associação Mineira das Escolas

Família Agricola - AMEFA (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Reinserir as Ações 4587 - Melhoria da infraestrutura das escolas

família agrícola -, 2138 - Atendimento Escola Família Agrícola - Ensino Fundamental

em Tempo Integral e 2139 - Atendimento à Escola Família Agrícola - Ensino Médio

Integrado à Educação Profissional, do Programa 232 - Escola Família Agrícola,

excluídas no projeto de revisão PPAG para o exercício 2010, e criar ação para

repassar recursos financeiros às Escolas Famílias Agrícola, para subsidiar a
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execução de obras de infraestrutura.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA

JUSTIFICAÇÃO: Necessidade de uma educação diferenciada para a formação do

jovem rural, respeitando seu contexto socioeconômico e cultural.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1222/2009 (OUTROS)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Exercício 2010 - Belo Horizonte

PROPONENTE: Antonio Braz Rodrigues (Sind. Unico dos Trab. em Educação de

M.G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Alterar as ações 1388 - Qualificação Profissional e Avaliação de

Professores - Ensino Médio - e 1387 - Qualificação profissional e Avaliação dos

Professores - Ensino Fundamental - em todos os seus atributos, com vistas a

garantir:

1) a formação inicial dos trabalhadores da educação básica, com gratuidade, em

parceria com o MEC;

2) o acesso e a liberação desses profissionais ao Forprof/Mec..

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 14 - DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES

JUSTIFICAÇÃO: O Estado já aderiu ao Profuncionário em parceria com o MEC e

ao ao Forprof. O objetivo da proposta é:

1) ampliar o número de participantes, a partir da oferta de cursos iniciais aos

trabalhadores, para ingresso no programa.

2) providenciar a liberação e garantir o acesso a todos os trabalhadores da rede

estadual ao Forprof.

- À Comissão de Participação Popular.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.758/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
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declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Batista Atos da Promessa –

Asbap –, com sede no Município de Vespasiano.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei no 3.758/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente Batista Atos da Promessa – Asbap –, com sede no Município de

Vespasiano, que tem como finalidade integrar seus associados e prestar serviços

necessários à comunidade.

A entidade elabora políticas para os moradores do Bairro Nova York, onde está

situada, buscando soluções para seus problemas, e encaminhando-as às autoridades

competentes; zela pela qualidade de vida de seus associados; desenvolve atividades

culturais, esportivas, recreativas, assistenciais e educativas; viabiliza convênios e

recursos para desenvolver trabalhos que beneficiem crianças, jovens, adultos e

idosos; e defende os interesses coletivos.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei no

3.758/2009.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.766/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação Esportiva Nova Estrela, com sede no

Município de Campanha.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta



____________________________________________________________________________
1240

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.766/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Esportiva Nova Estrela, com sede no Município de Campanha, que possui como

finalidade congregar os interessados na difusão da prática esportiva.

Para o melhor desempenho de sua função, a entidade promove o intercâmbio social

e esportivo com instituições congêneres; colabora na execução de programas de

interesse da comunidade visando ao desenvolvimento do esporte e do lazer;

reivindica perante as entidades públicas apoio para subsidiar suas iniciativas. Além

disso, tornou-se um fator de integração, uma vez que efetua reuniões familiares ou

comunitárias, oportunidade em que é cultivado o civismo e as tradições mineiras.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.766/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.770/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Magalhães, o projeto de lei em tela visa a declarar

de utilidade pública a Associação Comunitária Remanescentes - Acre -, com sede no

Município de Contagem.

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 3.770/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Remanescentes - Acre -, com sede no Município de Contagem, que
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possui como finalidade a difusão de atividades sociais, cívicas, culturais, desportivas

e educacionais.

É relevante mencionar que a referida entidade prioriza a educação, atuando na

formação e na capacitação de profissionais da área; promove eventos como

seminários, congressos e simpósios, fomentando a interação entre escolas e centros

comunitários; realiza campanhas de conscientização sobre os malefícios do uso de

drogas; busca a captação de recursos para a realização de seus projetos por meio da

realização de “shows”, festivais e feiras; implanta ações que possibilitem a melhoria

do nível de vida das pessoas carentes residentes na 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 3.770/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2009.

Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.780/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública o Mangueiras Esporte Clube, 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 3.780/2009 pretende declarar de utilidade pública o Mangueiras

Esporte Clube, com sede no Município de Sabará, que possui como finalidade

proporcionar 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 competir em todas as modalidades esportivas

amadoristas especializadas, inclusive o futebol feminino.
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Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.780/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2009.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.796/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe, tem por objetivo

dar denominação a escola estadual de ensino fundamental e ensino médio situada no

Distrito de São Joaquim, no Município de Januária.

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 3.796/2009 tem por finalidade dar a denominação de Escola

Estadual José Manoel Cirino à Escola Estadual de São Joaquim, de ensinos

fundamental e médio, localizada na Rua Santa Maria, 105, no Distrito de São

Joaquim, no Município de Januária.

A apresentação do projeto decorre de pedido formulado pelo colegiado da Escola

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

médio, o qual, em reunião realizada no dia 10/8/2009, homologou pela maioria dos

votos de seus membros a indicação do nome de José Manoel Cirino para denominar

aquela unidade de ensino.

O homenageado nasceu em 1927 e teve sua vida marcada pelo comprometimento

com as necessidades sociais e educacionais da comunidade. Como cidadão atuante,

doou um terreno destinado à construção de prédio próprio para funcionamento da

escola estadual, o que foi relevante contribuição para o desenvolvimento e o

crescimento da localidade.
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Em reconhecimento ao seu trabalho, é justo lhe seja prestada homenagem

duradoura, com o empréstimo de seu nome para denominar o referido bem público.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.796/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2009.

Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.835/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Casa de Bem Estar da Criança e do

Adolescente de Aiuruoca, com sede nesse Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.835/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Casa de Bem Estar da Criança e do Adolescente de Aiuruoca, com sede nesse

Município, que tem como finalidade prestar auxílio e proteção às crianças e

adolescentes carentes vítimas de maus-tratos.

Para a consecução de suas metas, promove e ampara crianças e adolescentes em

situação de risco, especialmente as vítimas de maus tratos, negligência, violência

física, psicológica e sexual e, em parceria com órgãos públicos e particulares,

desenvolve projetos objetivando preparar seus assistidos para o exercício da

cidadania, ajudando-os a realizar suas plenas potencialidades intelectuais, sociais e

afetivas

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.835/2009
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em turno único.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.843/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Casa do Pão Francisco de Assis, com sede no

Município de Maria da Fé.

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 3.843/2009 pretende declarar de utilidade pública a Casa do

Pão Francisco de Assis, com sede no Município de Maria da Fé, que tem como

finalidade implementar ações para buscar a melhoria da qualidade de vida dos

habitantes locais.

Com o intento de alcançar seus objetivos, promove a melhor integração dos seus

associados e a comunidade, busca junto a autoridades públicas e a particulares

soluções para os problemas coletivos e desenvolve atividades assistenciais,

educacionais, culturais e de lazer.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.843/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.731 /2007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.731/2007, de autoria da Deput ada Ana Maria Resende, que
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declara de utilidade pública o Distrito de Irrigação de Jaíba, com sede no Município de

Manga, 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° 1.731/2007

Declara de utilidade pública a entidade Distrito de Irrigação de Jaíba, com sede no

Município de Jaíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Distrito de Irrigação de

Jaíba, com sede no Município de Jaíba.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães - Dimas

Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.827 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.827/2008, de autoria do Deput ado 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, foi

aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.827/2008

Torna obrigatória a afixação, nas dependências dos serviços notariais do Estado, de

cartaz com informação sobre o direito de se realizar separação consensual e divórcio
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consensual por meio de escritura pública.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – É obrigatória a afixação, nas dependência s dos serviços notariais do

Estado, em local visível e de grande circulação de pessoas, de cartaz que contenha

informação sobre o direito de se realizar separação consensual e divórcio consensual

por meio de escritura pública, na forma do art. 1.124-A da Lei Federal n° 5.869, de 11

de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil.

Art. 2° – O descumprimento do disposto nesta lei su jeita o infrator ao pagamento de

multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais).

Art. 3° – Esta lei entra em vigor no prazo de sesse nta dias contados da data de sua

publicação.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano - Ronaldo

Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.424 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.424/2009, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Associação de Proteção dos Animais de Caxambu, 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° 3.424/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção dos Animais de Caxambu,

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 de Proteção dos Animais

de Caxambu, com sede no Município de Caxambu.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães - Dimas

Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.665 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.665/2009, de autoria do Deput ado Célio Moreira, que declara

de utilidade pública a Associação Protetora de Cães e Gatos Jovina Rocha Prado,

com sede no Município 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° 3.665/2009

Declara de utilidade pública a Associação Protetora de Cães e Gatos Jovina Rocha

Prado, com sede no Município de Muzambinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Protetora de Cães e

Gatos Jovina Rocha Prado, com sede no Município de Muzambinho.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ronaldo Magalhães - Ademir

Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.729 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.729/2009, de autoria do Deput ado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Associação dos Produtores de Anta dos Coelhos –

Aspac –, com sede no Município de Dores do Indaiá, 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° 3.729/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores de Anta dos Coelhos –

Aspac –, com sede no Município de Dores do Indaiá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Produtores de Anta

dos Coelhos – Aspac –, com sede no Município de Dores do Indaiá.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas - Dimas

Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.748 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.748/2009, de autoria do Deput ado Domingos Sávio, que

declara de utilidade pública a Associação de Usuários da Bacia Hidrográfica do Rio

Pará – CBH-Pará –, 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° 3.748/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Usuários da Bacia Hidrográfica do Rio

Pará, 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 Usuários da Bacia

Hidrográfica do Rio Pará, com sede no Município de Divinópolis.
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Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas - Dimas

Fabiano.

PARECER SOBRE A EMENDA N° 3 APRESENTADA NO PLENÁRIO  EM 1° TURNO

AO PROJETO DE LEI N° 2.960/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe dispõe sobre

indenização à Associação dos Empregados da Fundação João Pinheiro – AEFJP.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da proposição com as Emendas n°s  1 e 2, que apresentou. Esta

Comissão opinou pela aprovação da matéria, com essas emendas.

Na fase de discussão do projeto no 1° turno, foi ap resentada, no Plenário, a

Emenda n° 3, que vem a esta Comissão para receber p arecer, nos termos do § 2° do

art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

A Fundação João Pinheiro cedeu, em comodato, imóvel à AEFJP, para que essa

Associação edificasse seu clube campestre. Para tanto, a Associação despendeu

recursos próprios. Posteriormente, ela restituiu o referido imóvel à Fundação João

Pinheiro. O projeto em tela dispõe sobre indenização à AEFJP pelos gastos

despendidos com a edificação.

A Emenda em questão estabelece que a AEFJP deverá apresentar as notas fiscais

comprobatórias dos gastos com a edificação, a fim de instruir a elaboração do laudo

pericial que irá apurar o “quantum” indenizatório.

Entendemos que a emenda não deve prosperar.

Preliminarmente, o art. 205 do Código Civil fixa o prazo prescricional, nesse caso,

em dez anos. Assim, como a edificação foi erigida anteriormente a esse período, as

referidas notas fiscais não podem mais ser exigidas.

Quanto ao mérito, o laudo irá apurar a valorização do imóvel em decorrência da

benfeitoria, ou seja, irá determinar o atual valor de mercado do imóvel com a
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edificação e sem a edificação e apurar a diferença entre eles. Essa valorização não

tem relação com os gastos passados de que tratam as notas fiscais. Por exemplo,

uma benfeitoria certamente está depreciada e o seu valor, isoladamente, é inferior ao

valor de custo. Por outro lado, pode ter sido feita uma benfeitoria estratégica que

agregue ao imóvel um valor superior ao seu custo de aquisição.

Assim, as notas fiscais não servem de subsídio para elaboração do laudo pericial.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda n° 3, apresentada no

Plenário, ao Projeto de Lei n° 2.960/2009.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Zé Maia, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão - Inácio Franco - Jayro Lessa

- Juarez Távora - Lafayette de Andrada.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 17/11/2009

Presidência dos Deputados José Henrique e Vanderlei Jangrossi

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

Correspondência: Ofícios nºs 33, 34 e 35/2009 (encaminhando os Projetos de Lei nºs

4.005 e 4.006/2009 e o Projeto de Lei Complementar nº 57/2009, respectivamente),

do Presidente do Tribunal de Contas - Propostas de Ação Legislativa nºs 1.031 a

1.222/2009 - Ofícios - Questão de ordem - 2ª Fase (Grande Expediente):

Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.007 a 4.019/2009 -

Requerimentos nºs 5.000 a 5.035/2009 - Requerimentos do Deputado Carlin Moura e

da Deputada Maria Tereza Lara, do Deputado Padre João (6) e da Comissão de

Direitos Humanos - Comunicações: Comunicações da Comissão de Meio Ambiente e

dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Doutor Viana, Elmiro Nascimento e Ruy Muniz -

Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Ruy Muniz, André Quintão, Doutor Viana e Paulo Guedes - 2ª Parte (Ordem do

Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de

Comunicações - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do

Projeto de Lei nº 2.827/2008; aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimentos

da Comissão de Direitos Humanos e do Deputado Padre João (6); aprovação;

declaração de voto - Requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz; deferimento;

discurso do Deputado Getúlio Neiva - Requerimento do Deputado Domingos Sávio;

deferimento; discurso do Deputado Domingos Sávio - Requerimento do Deputado

Padre João; deferimento; discurso do Deputado Carlin Moura - 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
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Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos

Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -

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

Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento

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

Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -

João Leite - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz

Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João -

Paulo Guedes - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela

Reis - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Walter

Tosta - Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h11min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

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

Correspondência

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

seguinte correspondência:

“OFÍCIO Nº 33/2009*

Belo Horizonte, 12 de novembro de 2009.

Exmo. Sr. Presidente,

Submeto à aprovação dessa augusta Assembleia Legislativa, com fulcro no art. 77,
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§ 2º, II da Constituição Estadual e art. 119 da Lei Complementar nº 102/08 c/c art. 1º,

XIII da Lei Federal nº 8443/92, o anexo projeto de lei, acompanhado da devida

justificativa, o qual trata do subsídio dos Procuradores do Ministério Público junto ao

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Certo da colaboração de V.Exa., renovo a expressão de meu apreço.

Wanderley Ávila, Presidente do Tribunal de Contas do Estado.

Impacto Financeiro do Projeto de Lei que dispõe sobre o subsídio dos Procuradores

do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - 2010

Total.................................................................................................... R$ 96.198,92

Dotação Orçamentária: 10.21.01.032.746.4445.0001.3190.11 - 10.1

PROJETO DE LEI Nº 4.005/2009

Dispõe sobre a fixação do subsídio do Procurador do Ministério Público junto ao

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Art. 1º - O subsídio mensal do Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de

Contas é fixado em:

I - 23.216,81 (vinte e três mil duzentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos), a

partir de 1º de setembro de 2009, e

II - 24.117,62 (vinte e quatro mil cento e dezessete reais e sessenta e dois

centavos), a partir de 1º de fevereiro de 2010.

Art. 2º - A fixação em parcela única dos subsídios de que trata esta lei não impede

o pagamento de parcelas de caráter indenizatório.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das

classificações orçamentárias consignadas ao Tribunal de Contas do Estado.

Art. 4º - A implementação do disposto nesta lei observará o disposto no art. 169 da

Constituição da República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº

101, de 4 de maio de 2000.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, observadas as datas de

vigência nela indicadas.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Justificativa: Encaminho, ainda, a Vossa Excelência, para deliberação dessa

augusta Assembleia Legislativa, nos termos do art. 77, § 3º, inciso II, da Constituição
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Estadual e art. 119 da Lei Complementar nº 102, de 17/1/2008 c/c o art. 1º, inciso XIII,

da Lei 8.443, de 6/7/1992 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, o projeto de

lei, em anexo, que fixa o subsídio do Procurador do Ministério Público junto ao

Tribunal de Contas.

Com supedâneo no disposto no art. 30, da Lei Complementar nº 102, de 17/1/2008,

em simetria com o subsídio dos Procuradores de Justiça do Estado de Minas Gerais

(art. 116 da Lei Complementar nº 34, de 12/9/1994), tal medida se faz necessária

considerando a aplicação, ao Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de

Contas, do percentual de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento

daquele estabelecido como limite máximo no já referido art. 37, inciso XI, da

Constituição Federal, que dispõe:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao

seguinte:

(...)

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos

públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos

detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos,

pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não,

incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder

o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal,

aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no

Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o

subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o

subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e

vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do

Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos

membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (Grifo

nosso.)”.
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- 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 34/2009*

Belo Horizonte, 12 de novembro de 2009.

Exmo. Sr. Presidente,

Submeto à aprovação dessa augusta Assembleia Legislativa, com fulcro no art. 77,

§ 2º, II, da Constituição Estadual, o anexo projeto de lei, acompanhado da devida

justificativa, o qual trata da revisão dos subsídios dos Conselheiros e Auditores do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em consonância com o disposto na

Lei Federal nº 12.041, de 8 de outubro de 2009.

Certo da colaboração de V.Exa., renovo a expressão de meu apreço.

Wanderley Ávila, Presidente do Tribunal de Contas do Estado.

Impacto Financeiro do Projeto de Lei que dispõe sobre o subsídio dos Conselheiros e

Auditores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - 2010

Conselheiro.......................................................................................... R$64.132,62

Auditor.................................................................................................. R$29.815,06

Total..................................................................................................... R$93.947,68

Dotação Orçamentária: 10.21.01.032.746.4445.0001.3190.11 - 10.1

PROJETO DE LEI Nº 4.006/2009

Dispõe sobre a revisão do subsídio do Conselheiro e do Auditor do Tribunal de

Contas e dá outras providências.

Art. 1º - O subsídio mensal dos Conselheiros e do Auditor do Tribunal de Contas

fica reajustado em:

I - 5,00% (cinco por cento), a partir de 1º de setembro de 2009, e

II - 3,88% (três inteiros e oitenta e oito centésimos por cento), a partir de 1º de

fevereiro de 2010.

Art. 2º - A fixação em parcela única dos subsídios de que trata esta lei não impede

o pagamento de parcelas de caráter indenizatório.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das
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classificações orçamentárias consignadas ao Tribunal de Contas do Estado.

Art. 4º - A implementação do disposto nesta lei observará o disposto no art. 169 da

Constituição da República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº

101, de 4 de maio de 2000.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, observadas as datas de

vigência nela indicadas.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Justificativa: Encaminho a Vossa Excelência, para deliberação dessa augusta

Assembléia Legislativa, nos termos do art. 77, § 3º, inciso II, da Constituição

Estadual, o projeto de lei, em anexo, que dispõe sobre a revisão dos subsídios do

Conselheiro e do Auditor do Tribunal de Contas.

Obedecidas as limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e em

simetria com a revisão dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e do

Procurador-Geral da República, em decorrência das recém publicadas Leis nºs

12.041 e 12.042, ambas de 8/10/2009, respectivamente, em 5,00% (cinco por cento),

a partir de 1º de setembro de 2009, e 3,88% (três inteiros e oitenta e oito centésimos

por cento), a partir de 1º de fevereiro de 2010, pretende-se reajustar os subsídios do

Conselheiro e do Auditor do Tribunal de Contas, nos mesmos percentuais, a teor do

disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.”

- 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 35/2009*

Belo Horizonte, 12 de novembro de 2009.

Exmo. Sr. Presidente,

Submeto à aprovação dessa augusta Assembleia Legislativa, com fulcro no art. 65,

§ 2º, IV, da Constituição Estadual, o anexo projeto de lei complementar,

acompanhado da devida justificativa, o qual propõe alteração dos arts. 17 e 25 da Lei

Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008.

Certo da colaboração de V.Exa., renovo a expressão de meu apreço.
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Wanderley Ávila, Presidente do Tribunal de Contas do Estado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 57/2009

Altera a Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008, que Organiza e

Estrutura o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Art. 1º - O parágrafo único do art. 17 da Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro

de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 17 - (...)

Parágrafo único - As férias dos Conselheiros e dos Auditores corresponderão,

quanto à duração, às que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional assegura aos

membros do Poder Judiciário, na forma que dispuser o Regimento Interno do

Tribunal.”

Art. 2º - O art. 25 da Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 25 - O Auditor, quando em substituição a Conselheiro, terá as mesmas

garantias, impedimentos, direitos e prerrogativas do titular, e, quando no exercício

das demais atribuições da judicatura, os do Juiz de Direito da entrância mais elevada

na organização judiciária do Estado.”

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Justificativa: A presente proposição tem por escopo regulamentar as garantias dos

Auditores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. No Brasil, os Auditores

mereceram não só garantias constitucionais equivalentes às dos membros do Poder

Judiciário, mas também uma carreira de estrutura básica similar à dos juízes,

conforme disposições fixadas na própria Lei Fundamental, que lhes atribui, quando

não estiverem substituindo Conselheiro, as demais atribuições da judicatura.

O regime a que eles se submetem não se confunde com aqueles aplicáveis aos

servidores em geral, considerando que, além das garantias e impedimentos próprios

fixados na Constituição Federal, exercem competência própria da judicatura, razão

pela qual o legislador constituinte deu-lhes “status” constitucional, pois são eles os

substitutos de Conselheiros.

Desta forma, não há a possibilidade legal de haver substituição de Conselheiros
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sem a atuação dos Auditores das Cortes de Contas, cargo de extração constitucional

(§ 4º do art. 73 da CF).

As atribuições dos Auditores da Corte de Contas mineira, a teor da Lei

Complementar nº 102, de 2008, foram alargadas para conferir-lhes, seguindo o

modelo do Tribunal de Contas da União, competência para, isoladamente, presidir e

relatar processos quando no exercício das demais atribuições da judicatura e,

cumulativamente, na hipótese de substituição a Conselheiro, quando se torna

responsável pelos processos a eles distribuídos na qualidade de Auditor e Substituto

de Conselheiros, em suas ausências, impedimentos e afastamentos.

Assim, de acordo com a Constituição da República, o Auditor – em que pese à

nomenclatura do cargo, é mais do que um servidor no exercício das funções típicas

de auditoria, pois, em verdade, suas atribuições envolvem presidir e relatar processos

de contas, prerrogativa típica de juiz.

As prerrogativas e os direitos aqui consignados não têm o objetivo de inovar o

sistema jurídico referente ao tratamento conferido ao Auditor, mas o de atualizar a

disciplina funcional do Substituto de Conselheiro, incorporando disposições já

adotadas pelas demais carreiras jurídicas em suas legislações específicas,

entendimentos jurisprudenciais pacificados nos Tribunais Superiores e os

regramentos emitidos pelos Tribunais de Contas, inclusive o da União, que, segundo

julgados do Supremo Tribunal Federal, é o paradigma para as demais Cortes de

Contas, limitando-se a alterações de redação tão-somente para garantir a coerência

sistêmica e estrutural.

 Vale destacar que a própria Constituição Federal atribui ao Auditor competência

para substituir Conselheiro (detentor das mesmas garantias, direitos, prerrogativas,

impedimentos, vencimentos e vantagens do Desembargador). Este, o seu destacado

papel social. Por meio do Auditor o administrador público vê também suas contas

apreciadas e julgadas pelo Tribunal de Contas.

Por esta razão a lei outorga ao Auditor, no exercício de sua competência, as

garantias do Juiz de Entrância mais elevada, que lhe permitem atuação independente

e eficaz, sem o que não haveria o atendimento à sua função constitucional,

perecendo o princípio da independência funcional ínsito a todo delegatário da nação
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para distribuir justiça, “in casu”, magistrados de contas. Para tanto, é necessária uma

definição clara quanto às garantias, direitos, prerrogativas, deveres e vedações do

Auditor (Substituto de Conselheiro).

Por todo o exposto, esperamos contar com o apoio de nossos ilustres

Parlamentares, para a aprovação da presente proposição, por consubstanciar

proposta de relevante interesse público.”

- 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.

- As Propostas de Ação Legislativa nºs 1.031 a 1.222/2009 foram publicadas na

edição anterior.

OFÍCIOS

Do Sr. Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de Justiça, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.399/2009 , da Comissão de Política

Agropecuária.

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 3.844/2009, da Comissã o de Política Agropecuária.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (3), prestando informações

relativas aos Projetos de Lei nºs 3.730, 3.736 e 3.544/2009, em atenção a pedidos da

Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos respectivos projetos.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (3), prestando informações

relativas aos Requerimentos n°s 4.359/2009, do Depu tado Sebastião Costa;

4.520/2009, da Comissão de Justiça, e 4.698/2009, da Comissão Especial da

Execução das Penas no Estado.

Da Sra. Eunice Maria Mendes, Presidente da Câmara Municipal de Araguari,

encaminhando solicitação dessa Casa a fim de que esta Assembleia realize, nesse

Município, audiência pública sobre o tema “Esportes, infância e adolescência -

Caminhos para a cidadania”. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr. Jorge Renó Mouallem, Prefeito Municipal de Itajubá, prestando informações

relativas ao Projeto de Lei nº 3.791/2009, em atenção a pedido da Comissão de

Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.791/2009.)
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Do Sr. Rubens Vilela dos Santos Júnior, Prefeito Municipal de Congonhal,

prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 3.777/2009, em atenção a

pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.777/2009.)

Do Sr. Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral (2), agradecendo o envio do

Relatório Final da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado e

encaminhando material relativo ao trabalho da Força Nacional da Defensoria Pública

em Execução Penal. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Da Sra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo, Diretora-Geral do Igam, justificando sua

ausência em audiência pública da Comissão de Meio Ambiente, indicando servidor

para representá-la no evento e encaminhando convite para o XI Encontro Nacional de

Comitês de Bacias - Encob.

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Diretor-Presidente da Cemig, prestando

informações relativas ao Projeto de Lei nº 3.504/2009, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.504/2009.)

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.594/2009 , da Comissão de Meio

Ambiente.

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil (5), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 4.685/2 009, da Comissão Especial da

Execução das Penas no Estado; 4.780/2009, das Comissões de Direitos Humanos e

de Participação Popular; 4.707 e 4.711/2009, da Comissão de Segurança Pública, e

4.631/2009, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Kemyo Melo Guimarães, Delegado de Polícia Federal, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.781/2009 , da Comissão de Participação

Popular.

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

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 1.970/2007 e 3.138/2009, em atenção a

pedidos da Comissão de Justiça. (- Anexem-se os ofícios e as notas técnicas aos

respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Genilson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de Administração Prisional (2),

prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 4.305/2009, da Comissão de
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Direitos Humanos, e 4.870/2009, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Denes Ferreira Mendes, Juiz de Direito, pedindo providências para que esta

Casa realize gestões com vistas à designação de Defensor Público para atuar na

Comarca de Nepomuceno. (- À Comissão de Administração Pública.)

Da Sra. Kênnya Kreppel Dias Duarte, Chefe de Gabinete da Secretaria de

Planejamento, prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.761/2009, da

Comissão de Educação.

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE, informando a liberação dos

recursos financeiros que menciona, destinados a garantir a execução de programas

desse Fundo. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. 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. Rogério Veiga Aranha, Superintendente Regional da Secretaria do

Patrimônio da União do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, prestando

informações relativas ao requerimento da Comissão de Turismo encaminhado por

meio do Ofício nº 2.646/2009/SGM.

Do Sr. José Maria Marques, Presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança

Penitenciária do Estado de Minas Gerais, pedindo providências para a criação de

comissão que apure as supostas irregularidades ocorridas durante a greve dos

Agentes de Segurança Penitenciária na unidade prisional Antônio Dutra Ladeira. (- À

Comissão de Segurança Pública.)

Da Sra. Marise Martins de Morais, servidora do Estado, pedindo providências para

a redução da jornada de trabalho dos servidores das superintendências regionais de

ensino. (- À Comissão de Administração Pública.)

Questão de Ordem

O Deputado Ronaldo Magalhães - Sr. Presidente, quero cumprimentar meus

conterrâneos de Itabira que estão nas galerias, da União dos Clubes Recreativos de

Esportes Amadores de Itabira - Ucrea -, que vem realizando um grande trabalho,
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principalmente com as crianças de 11 a 13 anos. São 600 meninos que praticam

esporte em Itabira por meio da Ucrea e dos clubes. Estão visitando a Assembleia, já

estiveram no Mineirão e visitarão outras unidades esportivas de Belo Horizonte. Meu

abraço a todos eles. Será realizado um seminário de esporte e cidadania no final do

mês, dias 26, 27 e 28. Queria convidá-los para participarem por meio do Ucrea, com

o seu Presidente Samyr, a fim de discutirmos a questão do esporte em todos os

sentidos e juntos buscarmos a cidadania. Um trabalho esportivo é, acima de tudo, a

ferramenta para que essas crianças estejam sempre inseridas na comunidade. Sejam

bem-vindos. Obrigado.

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 4.007/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Promoção à Vida Uai Brasil, com sede

no Município de Teófilo Otôni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Promoção à Vida Uai

Brasil, com sede no Município de Teófilo Otôni.

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

Sala das Reuniões, 17 de novembro de 2009.

Carlos Gomes

Justificação: O trabalho realizado pela Associação de Promoção à Vida Uai Brasil é

de grandeza social que merece ser reconhecida, pois desenvolve ações para a

melhoria de vida dos necessitados e excluídos, combatendo a pobreza através de

incentivo à produção de alimentos básicos, campanhas de distribuição de alimentos e

agasalhos e integração dos associados aos órgãos de geração de emprego e renda.

Trabalha também com as crianças, prestando acompanhamento na educação e

integração das famílias junto às escolas; incentiva o aleitamento materno e faz

campanhas de combate às doenças infectocontagiosas em parceria com os órgãos
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competentes. Além disso, promove a integração de seus assistidos no mercado de

trabalho, através da promoção de cursos profissionalizantes ligados a atividades

domésticas.

Pelo exposto, contamos com o apoio de nossos pares na aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.008/2009

Declara de utilidade pública a Banda de Música Celso Máximo Pereira, com sede

no Município de Pompéu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Banda de Música Celso Máximo

Pereira, com sede no Município de Pompéu.

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

Sala das Reuniões, 17 de novembro de 2009.

Cecília Ferramenta

Justificação: A Banda de Música Celso Máximo Pereira constitui-se em associação

sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria e prazo de duração

indeterminado, e tem como meta principal difundir o aprendizado de música e a

execução de instrumentos musicais. Além disso, são objetivos da banda promover

atividades socioculturais para a comunidade, visando difundir a música,

transformando-a em centro de integração e desenvolvimento comunitário. Objetiva,

também, abrilhantar festividades que se realizarem no Município de Pompéu e outras

cidades da região e do Estado.

Diante do exposto, julgamos mais que procedente conceder-lhe o título de utilidade

pública estadual, pois, de fato, a entidade exerce este papel.

- 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 4.009/2009

Dispõe sobre as condições higiênico-sanitárias da produção artesanal de leite de
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cabra e ovelha e seus derivados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam estabelecidas normas para manipulação e beneficiamento de leite de

cabra e ovelha e seus derivados.

Art. 2º - Será considerado, neste dispositivo, o beneficiamento de até duzentos

quilos por dia de leite de cabra ou ovelha e seus derivados, oriunda de rebanho

próprio.

Parágrafo único - Esta regulamentação pretende fomentar a produção por meio de

orientação técnica, objetivando a melhoria das suas condições higiênico-sanitárias da

qualidade dos produtos.

Art. 3º - Para qualificarem-se, os criadores deverão registrar seu rebanho no

Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA, atualizando os dados a cada ano.

Parágrafo único - Para fins de controle de sanidade do rebanho, o criador deverá

apresentar ao IMA, anualmente, atestado de sanidade do rebanho, expedido por

médico veterinário de órgão público ou particular.

Art. 4º - O estabelecimento deverá contar com assistência técnica de médico

veterinário ou laticinista por meio de contratação particular ou por meio de associação

de produtores ou ainda por meio de assistência por órgão público municipal ou

estadual.

Art. 5º - O IMA poderá firmar convênio com Município que possua Serviço de

Inspeção Municipal - SIM - (art. 3º, § 1º Decreto 38.691), cuja regulamentação não

colida com esta, delegando a concessão do registro de produtor, bem como a

fiscalização do estabelecimento. (art. 10 do Decreto 38.691)

Art. 6º - O estabelecimento produtor de leite de cabra ou ovelha, deverá dispor de

currais de espera, dotado de piso concretado ou revestido com blocos de cimento ou

pedras rejuntadas, com declive adequado e suficiente para escoamento da água

utilizada na sua higienização.

Parágrafo único - O curral poderá também ser de piso ripado.

Art. 7º - A dependência ou sala de ordenha deverá estar afastada de fonte

produtora de mau cheiro que possa causar prejuízo à obtenção higiênica do leite,

podendo ser construída contígua ao curral - capril ou aprisco -, desde que dele
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separada fisicamente.

§ 1º - A dependência para ordenha deverá atender às seguintes condições:

I - possuir piso impermeável, revestido de cimento áspero ou equivalente, com

declividade suficiente para permitir fácil escoamento de água e resíduos orgânicos.

II - possuir sistema de escoamento de águas servidas e dos resíduos orgânicos,

canalizados a uma distância suficiente para que não venham a constituir-se em fonte

de mau cheiro.

III - possuir pé direito adequado e cobertura de telha de cerâmica, de fibrocimento

ou similares.

IV - possuir ponto de água em volume e pressão suficientes para atender aos

trabalhos diários de higienização dos animais, equipamentos e instalações.

Art. 8º - O beneficiamento do leite deverá ocorrer em sala própria, aqui denominada

simplesmente de laticínio, separada da de ordenha e do curral, em condições

higiênico-sanitárias adequadas, recomendando-se uma distância de dez metros,

respeitadas ainda as seguintes condições mínimas:

I - inexistência de comunicação direta entre o curral e o laticínio, com entradas e

saídas independentes;

II - pé direito de três metros ou, se inferior, no mínimo dois metros e meio, caso em

que deve dispor de recursos adequados de ventilação e exaustão e não utilizar

vapores no processo produtivo ou na limpeza;

III - iluminação natural e ventilação adequadas;

IV - paredes impermeáveis pelo menos até uma altura mínima de dois metros,

pintadas com cores claras;

V - piso impermeável e antiderrapante, com sistema de esgotamento das águas

servidas;

VI - telas que impeçam a entrada de insetos nas janelas e pedilúvio na entrada;

VII - forro impermeável ou laje, ficando dispensados no caso de estrutura metálica

com cobertura de chapa galvanizada ou de fibrocimento ou outro material

impermeável;

VIII - vestiário e sanitário em ambiente contíguo, mas fisicamente separado ou a

uma distância razoável ao conforto dos operadores;
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IX - instalação de frio adequada à produção;

X - laticínio contíguo ao local de ordenha, a passagem do leite deste local para a

sala de operação do laticínio deverá ser realizada por meio de tubulação de material

atóxico e não oxidável.

XI - sistemas de contenção à aproximação de animais, como cercas e alambrados.

Art. 9º - Na ordenha dos animais, devem ser observadas as seguintes exigências:

I - os operadores possuirão carteiras de saúde renovadas anualmente;

II - os vasilhames utilizados deverão ser de material de fácil limpeza e higienização,

priorizando-se aço inoxidável.

Art. 10 - A qualidade do leite de cabra e ovelha e seus derivados e sua adequação

para o consumo humano serão asseguradas por meio de:

I - leite proveniente de rebanho sadio, que não apresente sinais clínicos de doenças

infecto-contagiosas.

II - água utilizada na produção será potável e poderá provir de poço artesiano, de

nascente, cisterna revestida e protegida do meio exterior, estocada em caixa d´água

na proporção de cinco litros de água para cada litro de leite processado (5 para 1),

observadas ainda as seguintes condições:

a) ser canalizada desde a fonte até a caixa d’água do laticínio:

b) ser filtrada antes de sua chegada ao reservatório;

c) se constatada a não potabilidade da água por motivos bacteriológicos, por meio

de laudo de órgão acreditado, será exigida a sua cloração na proporção de duas

partes por milhão (2 ppm), sendo permitida a cloração manual.

d) as nascentes serão protegidas do acesso de animais, livres de contaminação por

água de enxurrada e outros agentes;

e) a caixa d´água do laticínio deverá ser tampada e construída em fibrocimento ou

outro material sanitariamente aprovado.

Art. 11 - O Estado envidará esforços para buscar parceria com órgãos de

assistência técnica estatal, universidades e associações de criadores para promoção

de cursos semestrais de qualificação do pessoal envolvido na produção e no manejo

dos animais, buscando informá-los e sensibilizá-los das seguintes práticas higiênicas,

por meio de dias de campo e apostilas ilustradas (art. 10, item V, Decreto 38.691),
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disseminando-se os seguintes procedimentos:

I - o ordenhador deverá operar asseado, mãos e braços lavados, roupas claras,

unhas cortadas, cobertura de cabelo e botas plásticas;

II - a limpeza do local de ordenha deve ser rigorosa e feita após a saída dos

animais;

III - os animais deverão ser encaminhados à ordenha limpos, seguindo-se

higienização adequada das tetas e enxugamento com material descartável;

IV - antes do início da operação de ordenha de cada animal, é obrigatória a

lavagem, com água e sabão, das mãos do ordenhador em água corrente, seguida de

enxugamento com material descartável, sendo permitida a higienização alternativa

com material sanitizante;

V - os dois primeiros jatos de cada teta devem ser analisados em recipiente de

fundo escuro, para detecção de sinais reveladores de mamite;

VI - as cabras com mamite serão ordenhadas por último e seu leite não poderá ser

utilizado;

VII - os animais tratados com antibióticos ou quimioterápicos somente poderão ter

seu leite aproveitado para consumo humano após a observação do período de

carência determinado pelo fabricante do medicamento;

VIII - o leite deve ser coado logo após a ordenha, em coador apropriado de aço

inoxidável ou plástico branco, ficando proibido o uso de panos;

IX - todo equipamento utilizado, após o término da ordenha, deve ser limpo com

solução detergente, seguindo-se higienização com solução desinfetante, além dos

cuidados recomendados pelo fabricante da ordenhadeira mecânica, se for o caso;

X - será proibido fumar no local de ordenha e no laticínio;

XI - será vedada a presença, no local de ordenha, de animais que não sejam

caprinos ou ovinos;

XII - será descartado o leite quando as fêmeas apresentarem sinais de desnutrição

extrema ou caquéticas, estiverem em período final de gestação ou em fase de

produção de colostro, estiverem com suspeita ou acometidas de doença infecto-

contagiosas, apresentarem-se febris, com mamite, diarreia, corrimento vaginal ou

qualquer manifestação patológica;
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XIII - não será permitido medir ou transvasar o leite em ambiente que o exponha à

contaminação;

XIV - a pasteurização deverá ocorrer em período não superior a cento e vinte

minutos após o término da ordenha e na impossibilidade, o leite deverá ser

imediatamente resfriado a cinco graus centígrados (5º C) e pasteurizado em, no

máximo, quarenta e oito horas após a sua ordenha;

XV - as embalagens não deverão ser reaproveitadas;

XVI - é proibida a entrada de pessoas alheias ao processo de produção no laticínio.

Art. 12 - Todo vasilhame empregado no processamento de leite de cabra ou ovelha

e seus derivados deve atender ao seguinte:

I - ser de aço inoxidável, plástico branco ou outro material aprovado pelo mercado;

II - estar limpo antes da ordenha e imediatamente lavado e desinfetado após sua

utilização;

III - as leiteiras deverão possuir tampa para evitar vazamento e contaminação;

IV - ser destinado exclusivamente ao transporte ou depósito do leite.

Art. 13 - Os processos de pasteurização a serem utilizados são:

I - pasteurização de curta duração, que consiste no aquecimento do leite em

camada laminar, de setenta e dois a setenta e cinco graus centígrados (72º a 75º C)

por quinze a vinte (15 a 20) segundos, em aparelhagem própria;

II - pasteurização lenta, que consiste no aquecimento do leite de sessenta e três a

sessenta e cinco graus centígrados (63º a 65º C) por trinta minutos, sendo o controle

da temperatura feita com termômetro e o tempo com temporizador próprio;

III - pasteurização lenta do leite pré-ensacado, que deverá ser imediatamente

resfriado, podendo ser congelado a menos doze graus centígrados (-12º C) após todo

o processo, transportado em recipiente isotérmico e mantido congelado nos

estabelecimentos de venda.

Art. 14 - A pasteurização do leite com o objetivo de fabricação de queijo se dará em

equipamento de aço inox, parede dupla, tampa, agitador manual, aquecimento por

resistência elétrica controlada por termostato, permitido o pré-aquecimento externo ao

laticínio.

Art. 15 - Entende-se por envasamento a operação pela qual o leite fluido é
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protegido higienicamente para evitar contaminação, para facilitar sua distribuição e

para se excluir a possibilidade de fraude.

§ 1º - O leite fluido artesanal de cabra ou ovelha poderá ser envasado em sistema

manual que o resguarde de contaminação.

§ 2º - Os sacos plásticos utilizados para o envasamento do leite a ser pasteurizado,

no sistema pré-ensacado, deverá atender às especificações técnicas estabelecidas.

§ 3º - O leite fluido que for embalado em garrafas plásticas deverá ter um lacre de

fechamento inviolável.

Art. 16 - As embalagens deverão conter a denominação “Leite integral de cabra (ou

ovelha)”, caracterização do produtor responsável com nome, endereço e número de

registro no IMA ou no SIM conveniado, marca comercial do produto, data de

fabricação, peso, validade.

Parágrafo único - No caso de comercialização de leite fluido congelado deverá ser

acrescida na denominação acima a expressão “Congelado”.

Art. 17 - No caso de derivados do leite, a embalagem deverá conter o nome que

identifique o produto, a caracterização do produtor responsável com nome, endereço

e número de registro no IMA ou no SIM conveniado, marca comercial do produto,

data de fabricação, peso, validade.

Art. 18 - Para registro do estabelecimento são necessários:

I - requerimento solicitando o registro - modelo padrão -;

II - declaração da Emater local sobre a capacidade de produção diária do

estabelecimento;

III - croquis das instalações físicas, incluindo curral de espera e laticínio, em escala,

bem como dos equipamentos;

IV - cartão de produtor rural, contrato social e CNPJ, se pessoa jurídica, CPF, se

pessoa física;

V - documento de propriedade do estabelecimento ou contrato de cessão ou

arrendamento;

VI - termo de compromisso acatando o cumprimento destas normas - modelo

padrão -;

VII - análise da água do estabelecimento, realizada em laboratório acreditado;
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VIII - laudo de vistoria das instalações, equipamentos, animais, realizado pelo IMA

ou pelo SIM conveniado.

Art. 19 - Em caso de venda ou arrendamento da propriedade leiteira, será

obrigatória a transferência do título de registro junto ao IMA ou junto ao SIM

conveniado.

Art. 20 - A produção de leite de cabra ou de ovelha e seus derivados que não se

adaptar a estas normas não será considerada em condições para consumo.

Art. 21 - O IMA pode conceder prazo para os estabelecimentos se adaptarem as

exigências deste regulamento, período em que serão considerados estabelecimentos

relacionados, ficando autorizada a comercialização dos seus produtos.

Art. 22 - O IMA elaborará duas plantas-padrão de laticínio, uma para até cem

quilos/dia e outra até duzentos quilos/dia, como opções para o produtor.

Sala das Reuniões, 17 de novembro de 2009.

Domingos Sávio

Justificação: Para que o leite possa ser consumido com segurança alimentar, faz-se

necessário o emprego de técnicas de tratamento térmico que visam à eliminação de

microrganismos nocivos à saúde do consumidor que possam estar presentes na

matéria-prima a ser processada. A contaminação do leite inicia-se ainda nas

propriedades rurais, durante ou após a ordenha, como resultado de falhas na

higienização do meio ambiente e utensílios usados na obtenção, ou mesmo a partir

de processos patológicos presentes nos rebanhos ou animais.

Diversos tratamentos térmicos já foram propostos para a pasteurização do leite,

sendo relatados na literatura técnica e científica desde o final do século XIX. Segundo

o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, entende-se por pasteurização

o emprego conveniente do calor, com o fim de destruir totalmente a microbiota

patogênica, sem alteração sensível da constituição físico-química e do equilíbrio do

leite, sem prejuízo dos seus elementos bioquímicos, assim como de suas

propriedades sensoriais normais (art. 517, Riispoa, 1997). Este mesmo instrumento

legal estabelece os conceitos de pasteurização rápida (72-75 ºC / 15-20 segundos)

ou lenta (62-65ºC / 30 minutos).

Entretanto, apesar da evolução dos equipamentos de tratamento térmico para uso
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industrial, foram desenvolvidos sistemas de pasteurização lenta visando atender à

demanda de diversos produtores brasileiros, com pequena escala de produção.

Nesses sistemas, o leite é pasteurizado na própria embalagem em que é

comercializado, mediante o emprego de banho-maria como técnica de troca de calor.

Esta situação é ainda hoje bastante frequente nos sistemas de produção e

comercialização de leite caprino, representando uma realidade inegável aos sistemas

de inspeção, que deparam com a presença desses leites pasteurizados em diversas

localidades do País, inclusive com a comercialização entre fronteiras municipais.

Apesar do não reconhecimento desta modalidade de pasteurização pelo Ministério

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Riispoa), são vários os Estados e até

mesmo Municípios da Federação Brasileira que reconhecem, a partir de legislações

elaboradas pelos órgãos estaduais ou municipais de inspeção, a aplicação do

tratamento térmico de pasteurização lenta do leite pré-envasado. Isso se dá em

função da necessidade de um grande numero de produtores rurais de pequeno porte

que veem na comercialização desse produto um significativo aumento de sua renda,

além de necessidades específicas regionais ou locais para a distribuição do leite de

cabra e mesmo bovino.

Diante da existência de um grande número de capris de porte médio e pequeno, da

demanda frequente e difusa pelo leite desta espécie, principalmente diante da

indicação terapêutica desse nos casos de alergias e intolerâncias ao leite bovino, e

da inexistência de equipamentos industriais para a pasteurização de pequenos

volumes de leite a preços acessíveis, justifica-se a demanda feita pela Caprileite ao

Instituto Mineiro de Agropecuária, solicitando o reconhecimento da pasteurização

lenta em banho-maria do leite pré-envasado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Política Agropecuária para

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

PROJETO DE LEI Nº 4.010/2009

Declara de utilidade pública a Âncora Companhia de Teatro, com sede no Município

de Santa Bárbara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Âncora Companhia de Teatro, com
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sede no Município de Santa Bárbara.

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

Sala das Reuniões, 17 de novembro de 2009.

Fábio Avelar

Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade pública a Âncora

Companhia de Teatro, com sede no Município de Santa Bárbara. Fundado em 3/5/99

pelos integrantes do grupo responsável pela Semana Santa ao vivo, de Santa

Bárbara, tem como finalidades, entre outras, fazer apresentações e promover

apresentações de outros grupos e outras atividades afins.

Seus objetivos sociais são divulgar e desenvolver o teatro e dar mais ênfase à

cultura artística.

Considerando a missão e os objetivos da entidade, submeto aos meus nobres

pares este projeto de lei, pedindo sua aprovação.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.011/2009

Dispõe sobre normas de proteção e segurança dos consumidores nos

estacionamentos públicos e privados e diante dos fornecedores de serviços de

manobra e guarda de veículos em geral.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os estacionamentos públicos e privados e os fornecedores de serviços de

manobra e guarda de veículos em geral, localizados no âmbito do Estado, deverão,

ao recepcionar o veículo do consumidor:

I - emitir comprovante de entrega do veículo contendo, entre outros:

a) preço da tarifa;

b) identificação do modelo e da placa do veículo;

c) prazo de tolerância;

d) horário de funcionamento do estabelecimento;

e) nome e endereço da empresa responsável pelo serviço;

f) número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ -; e
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g) dia e horário do recebimento e da entrega do veículo;

II - discriminar seu estado de conservação, seus acessórios e os itens internos que

estão no veículo ou dele fazem parte, sempre sob a supervisão do condutor;

III - fornecer recibo de pagamento e nota fiscal;

IV - manter relógios de controle de entrada e saída visíveis ao consumidor.

Art. 2º - Fica vedada aos estabelecimentos descritos no “caput” do art. 1º a fixação

de placas indicativas que atenuem ou excluam qualquer responsabilidade destes em

relação ao veículo ou aos objetos que dele fazem parte ou que foram deixados em

seu interior.

Art. 3° - A infração às disposições desta lei acarr etará ao responsável infrator a

imposição de pena de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais), dobrada em caso de

reincidência, sem prejuízo das demais sanções que a legislação culminar.

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

dotações orçamentárias próprias.

Art. 5º - Esta lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de

noventa dias, a contar de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de novembro de 2009.

Duarte Bechir

Justificação: O objetivo primordial deste projeto é o de criar regras básicas para os

estacionamentos públicos e privados e os fornecedores de serviços de manobra e

guarda de veículos em geral, localizados no âmbito do Estado. Estes, ao recepcionar

o veículo do consumidor, deverão adotar medidas que irão aumentar a segurança e

melhorar a prestação de serviços.

Entre as medidas propostas, destacam-se a indicação, no comprovante de entrega

do veículo, do preço da tarifa – trazendo mais transparência ao negócio - e do dia e

horário do recebimento e da entrega do veículo. Para também evitar brigas

intermináveis na Justiça, reduzindo as demandas que buscam a prestação

jurisdicional, os estabelecimentos descritos nessa lei deverão discriminar os

acessórios e os itens internos que estão no veículo ou dele fazem parte.

Oportuno esclarecer que as regras aqui estabelecidas visam trazer benefícios para

os dois lados do negócio, pois, de outra maneira, caberia aos estacionamentos, em
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uma eventual ação na Justiça, provar que, por exemplo, não havia um rádio ou

qualquer outro equipamento sofisticado dentro do veículo. Cumpre destacar que, do

ponto de vista deste parlamentar, a regra mais importante introduzida neste projeto

de lei é a proibição de fixação de placas indicativas que designem não ser de

responsabilidade dos estacionamentos os objetos deixados no interior dos veículos.

Atualmente as principais reclamações dos consumidores no que diz respeito à

prestação de serviços pelos estacionamentos são batidas, roubos de carro e furtos de

objetos no interior dos veículos. Não podemos mais tolerar a existência de cláusulas

abusivas que excluam ou atenuem a responsabilidade do fornecedor.

Considerando a relevância desta matéria, submeto aos meus nobres pares este

projeto de lei, pedindo sua aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.747/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.012/2009

Dispõe sobre campanha de esclarecimento aos telespectadores das TVs públicas

do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a campanha de esclarecimento Combate às Drogas no

Estado de Minas Gerais, a ser veiculada pelas emissoras de televisão públicas do

Estado, voltada a esclarecimentos referentes aos crimes relacionados com o uso e a

comercialização de drogas ilícitas.

Art. 2º - Serão ministradas palestras, divulgados estudos e pesquisas realizados

mundialmente, esclarecendo o tema, assim como denunciado esse tipo de atividade

ilícita.

Art. 3° - As despesas decorrentes da execução desta  lei correrão por conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 4º - Esta lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de trinta

dias a contar de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 17 de novembro de 2009.
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Duarte Bechir

Justificação: Analisando o crescimento do uso de entorpecentes no Estado, cientes

de que o uso indevido de drogas constitui, na atualidade, séria e persistente ameaça

à humanidade e à estabilidade das estruturas e dos valores políticos, econômicos,

sociais e culturais, é que buscamos, através de legislação específica, orientar nossos

jovens quanto aos malefícios desse uso.

Segundo o Relatório Mundial sobre Drogas 2009, da ONU, a produção e o uso de

drogas sintéticas cresceram nos últimos anos nos países em desenvolvimento. O

documento apontou ainda que o mercado global de cocaína, ópio, morfina, heroína e

maconha está estável ou em declínio. A maconha permanece como a droga mais

cultivada e consumida em todo o mundo, com o total de consumidores anuais

estimado entre 143 milhões e 190 milhões de pessoas.

No Brasil, as apreensões de “ecstasy” dispararam em 2007, com mais de 211 mil

unidades interceptadas, contra 11.648 unidades em 2006. O Brasil já está entre os

países com maior apreensão de substâncias do grupo “ecstasy” no mundo.

Outra droga cujas apreensões evidenciam um aumento de consumo no País é o

“crack”. Em 2006, foram apreendidos 145.000kg das pedras no Brasil, e, em 2007,

esse total chegou a 578.060kg.

Com a finalidade de efetivar a prevenção do uso indevido de drogas, buscando

desencorajar o uso inicial, promover a interrupção do consumo dos usuários

ocasionais e reduzir as perniciosas consequências sociais e de saúde é que entendo

por bem levar a efeito essas medidas educativas, visando minimizar a incidência

desse tipo de crime em nosso Estado.

Considerando a relevância da matéria, submeto aos meus nobres pares este

projeto de lei, pedindo sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 4.013/2009

Declara de utilidade pública a Associação Cristã Brasileira - ACB -, com sede no

Município de Carmo do Rio Claro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cristã Brasileira, com

sede no Município de Carmo do Rio Claro.

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

Sala das Reuniões, 17 de novembro de 2009.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

Cristã Brasileira, com sede no Município de Carmo do Rio Claro, em pleno

funcionamento desde 1º/9/2007.

A referida instituição é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que

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

economicidade e eficiência e tem por finalidade proporcionar aos seus associados a

mais ampla e perfeita convivência. Além disso, desenvolve atividades de caráter

social, recreativo cultural, cívico e educacionais.

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.

Por estas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.014/2009

Dispõe sobre campanha de esclarecimento aos telespectadores das TVs públicas

do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a campanha de esclarecimento Combate à Pedofilia no

Estado de Minas Gerais, a ser vinculada pelas emissoras de televisão públicas do

Estado, voltada a esclarecimentos sobre crimes relacionados com a pedofilia.

Art. 2º - Serão ministradas palestras, divulgados estudos e pesquisas realizados

mundialmente, esclarecendo o tema, assim como denunciado esse tipo de prática.

Art. 3° - As despesas decorrentes da execução desta  lei correrão por conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
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Art. 4º - Esta lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de trinta

dias a contar de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 17 de novembro de 2009.

Duarte Bechir

Justificação: Segundo a Organização Mundial de Saúde, a pedofilia pode ser

definida como, simultaneamente, doença, distúrbio psicológico e desvio sexual. Os

dicionários da língua portuguesa a definem como perversão sexual na qual a atração

sexual de um indivíduo adulto está dirigida primariamente para crianças pré-púberes

ou não.

Os atos sexuais entre adultos e crianças abaixo da idade e consentimento -

resultantes em coito ou não - é um crime previsto na legislação de inúmeros países.

Em alguns, o assédio sexual a tais crianças, por meio da internet, também constitui

crime.

A Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, aprovada em 1989 pela

Assembleia Geral das Nações Unidas, define que os países signatários devem tomar

"todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educativas" adequadas à

proteção da criança, inclusive no que se refere à violência sexual (art. 19).

Com a finalidade de efetivar a proteção às nossas crianças é que entendo por bem

levar a efeito essas medidas educativas, visando minimizar a incidência desse tipo de

crime em nosso Estado, servindo de alerta à população, pois este tipo de crime está

entranhado em todas as camadas da sociedade, já que, não raramente, constatamos

que menores de idade são vítimas de pais, tios, patrões e outras pessoas em quem

confiam ou a quem devem respeito, o que os deixam muito mais vulneráveis aos

abusos.

Por essas razões, conclamo meus nobres pares a aprovar esta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 4.015/2009

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente de Contagem, com sede

nesse Município.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente de Contagem,

com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 17 de novembro de 2009.

Neider Moreira

Justificação: A Associação Beneficente de Contagem atende todos os requisitos da

Lei nº 15.430, de 2005. Fundada em 4/7/2005, tem por finalidades a promoção da

assistência social, da saúde e da educação, priorizando as famílias carentes inscritas

pela entidade; a gestão dos projetos sociais relacionados às crianças, aos jovens, aos

idosos e aos portadores de necessidades especiais; a integração ao mercado de

trabalho; a promoção da cultura, a defesa e a conservação do patrimônio histórico e

artístico; e a prestação e a conservação do meio ambiente e a promoção do

desenvolvimento sustentável.

Face ao exposto, apresento este projeto de lei para apreciação 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 4.016/2009

Declara de utilidade pública a Banda Musical de Mateus Leme, com sede nesse

Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Banda Musical de Mateus Leme, com

sede no Município de Mateus Leme.

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

Sala das Reuniões, 17 de novembro de 2009.

Neider Moreira

Justificação: A Banda Musical de Mateus Leme atende todos os requisitos da Lei nº

15.430, de 2005. Fundada em 18/8/91, tem por finalidade promover o estudo e a

execução da música instrumental, com trabalhos voltados para o atendimento de

crianças carentes, estudantes, e pessoas da sociedade em geral, desenvolvendo
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assim um trabalho voltado para o crescimento social.

Face ao exposto, apresento este projeto de lei para apreciação dos nobres pares.

- 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 4.017/2009

Declara de utilidade pública o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de

Dores do Indaiá - Sindsemdi-MG, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos Servidores Públicos

Municipais de Dores do Indaiá - Sindsemdi-MG -, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 17 de novembro de 2009.

Neider Moreira

Justificação: A entidade em epígrafe atende a todos os requisitos da Lei nº 15.430,

de 2005. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Dores do Indaiá -

Sindsemdi-MG -, fundado em 14/9/2006 nesse Município, tem por finalidades

defender os direitos e interesses individuais e coletivos da categoria, inclusive como

substituto processual em questões judiciais ou administrativas; negociar e celebrar

acordos, convenções e contratos coletivos de trabalho; instaurar dissídio coletivo de

trabalho; impetrar mandado de segurança coletivo.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação dos meus 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 4.018/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Bairros de Teófilo Otôni, com sede

no Município de Teófilo Otôni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Bairros de Teófilo
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Otôni, com sede no Município de Teófilo Otôni.

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

Sala das Reuniões, 17 de novembro de 2009.

Weliton Prado

Justificação: A Associação dos Bairros de Teófilo Otôni é uma entidade com

personalidade jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos e de duração

indeterminada, tendo por objetivo principal a busca por condições dignas de vida e de

moradia para centenas de famílias do Município de Teófilo Otôni.

A Associação atende mais de 700 famílias nos Bairros Vila Esperança, Taquara e

São Benedito, onde as moradias têm como característica principal a construção das

habitações em regime de mutirão com foco no voluntariado.

Conforme documentação anexa, comprova-se que os membros de sua Diretoria

são pessoas reconhecidamente idôneas e não recebem nenhum tipo de remuneração

pelo exercício de suas funções.

A concessão do título declaratório de utilidade pública é de extrema importância

para a instituição, pois somente com esse documento poderá firmar parcerias com

órgãos estaduais, viabilizando sua finalidade com maior facilidade, principalmente no

que se refere à ampliação do atendimento à comunidade em geral.

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 4.019/2009

Declara de utilidade pública o Instituto de Promoção Artístico e Cultural de Teófilo

Otoni - Inpacto -, com sede no Município de Teófilo Otôni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto de Promoção Artístico e

Cultural de Teófilo Otôni - Inpacto -, com sede no Município de Teófilo Otôni.

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

Sala das Reuniões, 17 de novembro de 2009.

Weliton Prado
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Justificação: O Instituto de Promoção Artístico e Cultural de Teófilo Otôni - Inpacto -

é uma entidade com personalidade jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos e

de duração indeterminada, que tem por objetivo principal promover e apoiar os

valores culturais e artísticos de Teófilo Otôni. A entidade também luta pela

democratização dos meios de comunicação por meio de atividades de caráter

comunitário e social.

Conforme documentação anexa, comprova-se que os membros de sua Diretoria

são pessoas reconhecidamente idôneas e não recebem nenhum tipo de remuneração

pelo exercício de suas funções.

A concessão do título declaratório de utilidade pública é de extrema importância

para a instituição, pois somente com esse documento poderá firmar parcerias com

órgãos estaduais, viabilizando sua finalidade com maior facilidade, principalmente no

que se refere à ampliação do atendimento à comunidade em geral.

Pelo exposto, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 5.000/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Antonio Junho Anastasia, Vice-Governador do

Estado, pelo recebimento da Medalha do Mérito Legislativo. (- À Comissão de

Administração Pública.)

Nº 5.001/2009, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Pintópolis pelos 14 anos de

emancipação desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.002/2009, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja encaminhada

manifestação de repúdio ao Presidente da República, com cópia ao Itamaraty e à

Embaixada do Irã no Brasil, pela visita a este país do Sr. Mahmoud Ahmadinejad,

Presidente do Irã. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 5.003/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Escola Estadual Doutor Luiz Pinto de Almeida, de
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Santa Rita do Sapucaí, pela conquista do primeiro lugar no Prêmio Referência

Nacional em Gestão Escolar - Destaque Brasil. (- À Comissão de Educação.)

Nº 5.004/2009, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para que conceda à cantora e

apresentadora de televisão Hebe Camargo o título de Cidadã Honorária do Estado. (-

À Comissão de Transporte.)

Nº 5.005/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja encaminhado

ao Supram Leste Mineiro pedido de informações relativas ao Sr. Clécio Peixoto de

Melo no que diz respeito ao processo de licenciamento ambiental para instalação das

Pequenas Centrais Hidrelétricas de Retiro, Pirapetinga, Cachoeira da Fumaça e Boa

Vista, todas no Município de Coroaci.

Nº 5.006/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja encaminhado à

Supram Leste Mineiro pedido de cópia integral do Processo de Licenciamento

Ambiental para instalação das Pequenas Centrais Hidrelétricas de Retiro, Pirapetinga,

Cachoeira da Fumaça e Boa Vista, todas no Município de Coroaci.

Nº 5.007/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja encaminhado

ao Conselho de Política Ambiental - Copam - pedido de informações relativo ao curso

d'água onde serão instaladas as Pequenas Centrais Hidrelétricas de Retiro,

Pirapetinga, Cachoeira da Fumaça e Boa Vista, todas no Município de Coroaci,

esclarecendo se o referido curso d'água foi declarado de preservação permanente,

nos termos do art. 250, § 3º, da Constituição do Estado.

Nº 5.008/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja encaminhado

ao Presidente do IEF pedido de informações relativas à área onde serão instaladas

as Pequenas Centrais Hidrelétricas de Retiro, Pirapetinga, Cachoeira da Fumaça e

Boa Vista, todas no Município de Coroaci, esclarecendo se a referida área é

considerada unidade de preservação de proteção integral. (- Distribuídos à Mesa da

Assembleia.)

Nº 5.009/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências com vistas ao pleno funcionamento e

reestruturação do Posto de Serviços Integrados Urbano - PSIU - de Uberlândia, no

Triângulo Mineiro. (- À Comissão de Administração Pública.)
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Nº 5.010/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes e Obras Públicas pedido de providências com vistas a que

sejam destinados recursos para a construção de uma praça pública no Bairro

Pacaembu, em Uberlândia, por meio de convênio com a administração municipal. (- À

Comissão de Transporte.)

Nº 5.011/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências com

vistas ao fornecimento, em caráter de emergência, de cestas básicas aos

trabalhadores da DM Construtora e Serviços Técnicos Ltda., contratada pela Gasmig

para a obra de construção do gasoduto no Município de Ouro Branco.

Nº 5.012/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado à Procuradora-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª

Região, pedido de providências com vistas a que seja ajuizada ação civil pública

contendo pedido liminar para arrestar ou penhorar os bens da DM Construtora e

Serviços Técnicos Ltda. e, subsidiariamente, da Gasmig e da Cemig, bem como seja

agendada reunião nessa Procuradoria para redigir o Termo de Ajustamento de

Conduta a ser celebrado entre a Gasmig, a Cemig, a DM Construtora e Serviços

Técnicos Ltda. e os trabalhadores desta última. (- Distribuídos à Comissão do

Trabalho.)

Nº 5.013/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado ao Diretor-Presidente da Gasmig pedido de cópia do processo licitatório

da concorrência 012/2008, que conferiu à DM Construtora e Serviços Técnicos Ltda.

a responsabilidade pela construção, montagem e demais serviços necessários à

instalação da rede de distribuição de gás natural no Município de Ouro Branco.

Nº 5.014/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado ao Diretor-Presidente da Gasmig pedido de cópia da documentação

referente à rescisão do contrato com a DM Construtora e Serviços Técnicos Ltda.,

incluindo avaliação do trabalho já realizado, quantitativo de medições já quitadas e

aquelas a vencer, as razões do término do contrato e as iniciativas da Gasmig para

solucionar o débito para com os trabalhadores e fornecedores afetados.

Nº 5.015/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja
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encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG pedido de informações sobre as

fichas funcionais dos policiais militares Sargento Pedro Paulo da Cunha, Cabo Paulo

Henrique Alves, Sargento Rodrigo Fonseca, lotados no 31º BPM, em Ouro Preto,

Tenente Patrício, lotado em Belo Horizonte, e Soldado Cirilo, lotado em Congonhas.

(- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 5.016/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada à Corregedoria da Polícia Militar, à Corregedoria-Geral da Polícia Civil e

ao Ministério Público do Estado cópia das notas taquigráficas da reunião da

Comissão realizada em 29/10/2009, para providências cabíveis, relativas às

denúncias apresentadas por Paulo César Ferreira, líder de usinagem, referentes a

perseguição policial e abuso de autoridade. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.017/2009, da Comissão de Fiscalização Financeira, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG pedido de providências com vistas a

que o Governador do Estado envie a esta Casa projeto de lei visando solucionar a

situação da carreira dos servidores civis lotados no Hospital da Polícia Militar e no

Colégio Tiradentes, bem como a dos assessores jurídicos dos quadros da Polícia

Militar, da Secretaria de Defesa Social e do Instituto de Previdência dos Servidores

Militares.

Nº 5.018/2009, da Comissão de Fiscalização Financeira, em que solicita seja

encaminhado ao Vice-Governador do Estado pedido de providências com vistas a

que seja enviado a esta Casa projeto de lei visando solucionar a situação da carreira

dos servidores civis lotados no Hospital da Polícia Militar e no Colégio Tiradentes,

bem como a dos assessores jurídicos dos quadros da Polícia Militar, da Secretaria de

Defesa Social e do Instituto de Previdência dos Servidores Militares.

Nº 5.019/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Conselho Nacional de Justiça e ao Presidente do

Tribunal Regional Federal da 1ª Região pedido de providências para instalar uma

vara da Justiça Federal no Município de Unaí.

Nº 5.020/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Defensor Público-Geral pedido de providências para designar

Defensores Públicos para os Municípios de Unaí e Paracatu. (- Distribuídos à
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Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.021/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria Especial de Direitos Humanos pedido de providências para

a imediata inclusão da Irmã Geralda Magela Fonseca (Irmã Geraldinha) no Programa

de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, tendo em vista as inúmeras

ameaças sofridas pela referida religiosa em decorrência de sua atuação na Comissão

Pastoral da Terra da Igreja Católica, sobretudo em relação à coordenação da

ocupação da fazenda improdutiva Monte Cristo - Acampamento Dom Luciano

Mendes -, situada no Município de Salto da Divisa, conforme documentação que

menciona.

Nº 5.022/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado, ao Secretário de Defesa Social e ao

Secretário de Desenvolvimento Social pedido de providências para garantir a

integridade física e a vida da Irmã Geralda Magela Fonseca (Irmã Geraldinha), freira

dominicana da Congregação Romana de São Domingos, em razão das ameaças de

morte que vem sofrendo em decorrência de sua atuação como uma das

coordenadoras da ocupação da Fazenda Monte Cristo, em Salto da Divisa -

Acampamento Dom Luciano Mendes -, conforme documentação que menciona.

Nº 5.023/2009, da Comissão de Fiscalização Financeira, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Fazenda pedido de providências para a reabertura do

Posto Fiscal Ariston Coelho, no Município de Montes Claros, fechado por força do

Decreto nº 45.205, de 23/10/2009.

Nº 5.024/2009, da Comissão de Saúde, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Saúde pedido de providências com vistas a que sejam realizados

estudos técnicos visando a criação de uma Gerência Regional de Saúde que

coordene as ações e os serviços de saúde no Município de Conselheiro Lafaiete e

região.

Nº 5.025/2009, da Comissão de Saúde, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente do Ipsemg pedido de providências com vistas a que seja celebrado novo

acordo relativamente aos valores e metas de atendimento, objetivando melhorar o

acesso dos servidores públicos da região ao Hospital e à Maternidade São José, de
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Conselheiro Lafaiete.

Nº 5.026/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos Cabos PM Luciano Santana Bremer e Rogério Gomes

da Silva, ambos lotados no 19ª BPM-15ª RPM-PCDE, pelos relevantes serviços

prestados à comunidade de Teófilo Otôni, especialmente na Escola Estadual de Barra

do Cedro.

Nº 5.027/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Cemig pedido de providências com vistas a efetuar

melhorias na iluminação pública do Município de Unaí.

Nº 5.028/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para implantação

do Centro Integrado de Informações de Defesa Social, do Centro Integrado de

Atendimento e Despacho, do Registro de Eventos de Defesa Social e do Sistema de

Informatização e Gerenciamento dos Atos de Polícia Judiciária no Município de Unaí

e região.

Nº 5.029/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a

construção da sede da 16ª Região Integrada de Segurança Pública e do Centro de

Medidas Socioeducativas para atendimento a adolescentes em conflito com a lei.

Nº 5.030/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para implantar os

projetos Olho Vivo e Fica Vivo nos Municípios de Unaí e Paracatu, com o objetivo de

prevenir e combater a criminalidade.

Nº 5.031/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências com vistas à

designação de agentes penitenciários femininos para atuar na cadeia pública de

Buritis.

Nº 5.032/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para criação da

Área Integrada de Segurança Pública no Bairro Cachoeirinha, em Unaí.

Nº 5.033/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja
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encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências com vistas a que

a Subsecretaria de Administração Prisional assuma as cadeias públicas das cidades

de Buritis e Vazante com o objetivo de liberar policiais civis e militares para as

funções de investigação e de policiamento ostensivo.

Nº 5.034/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG pedido de providências para implantar

a Patrulha de Prevenção Ativa e o Grupo Especial de Patrulhamento de Áreas de

Risco nos Municípios de Unaí e Paracatu e instalar um posto da Polícia Rodoviária

Estadual na BR-251 no trecho compreendido entre Unaí e Brasília (DF).

Nº 5.035/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Fazenda pedido de providências para reimplantar o

posto fiscal avançado na BR-251, no trecho que liga Unaí à Brasília (DF).

Do Deputado Carlin Moura e da Deputada Maria Tereza Lara em que solicitam seja

realizado seminário legislativo sobre mobilidade urbana nas regiões metropolitanas e

outros grandes centros do Estado. (- À Mesa da Assembleia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado Padre João (6) e

da Comissão de Direitos Humanos.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de Meio

Ambiente e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Doutor Viana, Elmiro Nascimento e

Ruy Muniz.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra e agradece a presença, nas galerias, de

alunos do 2º e do 3º períodos do Curso de Direito da Faculdade Pitágoras, dentro do

Projeto Educação para a Cidadania, e de membros da Defensoria Pública. Obrigado

pela presença.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Deputado José Henrique,

membros da Mesa, boa-tarde. Quero saudar os alunos da Ucrea e cumprimentar os

Agentes Penitenciários, os valorosos e incansáveis Defensores Públicos do Estado
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de Minas Gerais, que se encontram participando, mais uma vez, da assembleia que

está ocorrendo hoje em Belo Horizonte. Reafirmamos, caríssimos Defensores, o

nosso fiel compromisso com as aspirações da Defensoria Pública do nosso Estado.

Meus senhores, minhas senhoras e telespectadores da TV Assembleia,

participamos, na manhã de hoje, do lançamento do portal “O Brasil tem jeito”, que foi

idealizado, criado e estudado pelo Deputado Federal Rodrigo de Castro. Ouvimos as

razões desse ilustre Deputado. Com esse lançamento, ele procura dar visibilidade e a

contribuição de Minas ao Brasil no campo da transparência, da ética e da moralidade

pública.

Não poderia ser diferente, a não ser que o lançamento não fosse nas terras das

Gerais e não tivesse sido criado por intermédio de um Deputado atuante do PSDB,

meu partido, dando essa visibilidade, um verdadeiro chamamento a todos os partidos

que lá se encontravam. Quando o ouvimos, percebemos que daqui por diante o seu

planejamento será um chamamento à cidadania, à ética e, principalmente, à

moralidade pública.

Minas tem sido a grande semente dos momentos históricos do País. É daqui de

Minas, do seu solo fértil e das inteligências de homens e mulheres que efetivamente

temos laborado em prol de dias melhores da Nação. Nesta manhã, por meio de

tantos depoimentos, como o do ex-Ministro, ex-Governador e atual Deputado Federal

Ciro Gomes, pudemos ouvir as razões que ensejaram a Minas Gerais esse encontro

com o mundo intelectual, político e toda a estrutura que lá esteve, acompanhando a

importância desse novo momento, dessa página que teremos no rumo da democracia

e, principalmente, da consolidação da ética e da transparência neste país.

Com certeza, será um chamamento dos mais importantes para que não somente

Minas, mas todo o Brasil, irmanado em um só sentimento, busque melhores

condições de vida e melhores condições de desenvolvimento. Seremos a alavanca

propulsora, chamando também outros Estados da Federação, os Deputados de

Minas, bem como os Deputados de outros Estados que lá se encontravam

participando desse lançamento. Portanto, ao registrar nossa satisfação,

cumprimentamos o Deputado Rodrigo de Castro pela sua iniciativa, na certeza de que

estaremos juntos nessa grande empreitada da cidadania, da ética e da transparência.
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Sr. Presidente, registro o requerimento que apresentamos à Comissão de

Educação. Dentro de 15 dias, prestaremos uma das mais justas homenagens nessa

Comissão à nossa escola mineira. Na semana passada, o nosso Sul de Minas,

presente como sempre, mais uma vez foi consagrado com escola campeã, graças a

seus projetos do polo de excelência. Refiro-me à Escola Estadual Doutor Luiz Pinto

de Almeida, de Santa Rita do Sapucaí, vencedora do Prêmio Referência Nacional em

Gestão Escolar, que a cada ano elege as melhores experiências em administração de

escolas públicas. Há dez anos, o prêmio é concedido pelo Conselho Nacional de

Secretários da Educação da Organizações das Nações Unidas para a Educação, a

Ciência e a Cultura - Unesco -, entre outros parceiros. Para esta edição, 1.900

escolas se inscreveram, e foram escolhidas seis finalistas: de Minas Gerais, Mato

Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Tocantins e Pernambuco.

Para Mônica Ribeiro, Diretora do colégio, a principal razão do sucesso é o alto grau

de comprometimento de toda equipe escolar. A escola desenvolve uma série de

projetos para melhorar a qualidade do ensino, oferecendo cursos de alfabetização

para pais de alunos, oficinas de formação continuada para os professores e abrindo

as portas para várias atividades nos finais de semana e à noite. Os alunos podem

fazer aulas de música, canto e dança. A escola, que tem 1.200 alunos, obteve nota 6

no último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, indicador criado para

medir a qualidade do ensino público, e está bem acima da média nacional, que é de

4,2 pontos em cada escala de zero a dez. A escola premiada, além de todas as suas

considerações, recebeu também o prêmio de R$15.000,00, que será destinado ao

pagamento do curso de formação de seus professores.

Não poderia deixar de manifestar a nossa satisfação e alegria, ao fazer o registro

desse prêmio, em que uma escola de Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas, foi tida

como referência no Brasil. Essa escolha foi feita em Brasília, até pela Unesco.

Parabenizo a nossa Diretora, Mônica, incansável conselheira, dedicadíssima Diretora,

respeitada na área escolar, que esteve em Brasília para receber o prêmio. Quero

também abraçar a Profa. Romilda dos Reis, Superintendente de Ensino, como

também todo o colegiado, os professores, os alunos, a comunidade de Santa Rita do

Sapucaí e toda a região Sul do Estado. Estamos em festa! Hoje, sem dúvida alguma,
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deu-se um grande passo, uma grande contribuição ao ensino neste país. Podemos

perceber, neste grande momento, que estamos avançando no aprimoramento da

juventude e dos idosos, colocando a escola como o maior centro de condições para a

garantia de melhor qualidade de vida a todos os mineiros e brasileiros. Fico muito

feliz, Sr. Presidente, quando participo de uma solenidade como essa. Com grande

satisfação, registro também, Sr. Presidente, que tivemos, na semana passada, dois

eventos importantíssimos no Sul de Minas, onde inauguramos dois presídios. Há

muito tempo a comunidade aguardava a construção dos presídios de Itajubá e Pouso

Alegre. Esses presídios, inaugurados pelo Vice-Governador, receberam do governo

um tratamento especialíssimo, com uma construção altamente sofisticada, com toda

a garantia de conforto para os presos. Foram construídos em áreas distantes da

cidade, com possibilidade de se implantarem colônias agrícolas, a fim de que todos

os detentos tenham condições para desenvolver suas atividades. O Ministério Público

e a Defensoria Pública trabalharam para que isso se concretizasse, estiveram aqui

participando conosco de várias audiências públicas. Com a inauguração desses dois

presídios, as velhas cadeias serão retiradas das cidades e, além disso, estamos

oferecendo segurança aos presos e à comunidade. Essa era uma antiga aspiração

das duas comunidades.

Vejo, acima de tudo, Sr. Presidente, estes dois momentos importantes. Como diz

muito bem o Vice-Governador, estamos inaugurando obra importante. Participamos

efetivamente da entrega desses dois presídios a duas cidades importantes, Itajubá e

Pouso Alegre, graças aos princípios maiores deste governo, garantindo a segurança

de toda a comunidade. Registro também minha satisfação com a inauguração da

pediatria da Santa Casa de Itajubá, da qual participamos. É projeto inédito em que a

Santa Casa de Itajubá ofereceu, em regime de parceria, à empresa multinacional

Mahle, ações importantes, garantidoras da manutenção, do zelo e do funcionamento

da maternidade e da pediatria daquela santa casa. Saúdo também o Prefeito

Municipal Jorge Mouallem, o provedor Dr. Donato e todos os médicos que firmaram

essa grande parceria para melhorar a saúde da região e ofereceram à região, por

meio de parceria com a Mahle, esse momento diferenciado. Além dos recursos que o

Estado encaminha pela Secretaria de Saúde, há também novo momento que
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certamente será dos mais significativos para nossa região. Saúdo também o Vice-

Governador Anastasia, que estava em nossa região, participando ativamente das

ações. Com ele comparecemos à nossa Universidade do Vale do Sapucaí, onde

estiveram também presentes vários outros Deputados, inclusive o Deputado Ruy

Muniz, e, naquela oportunidade, foram anunciados grandes recursos para terminar as

obras do Hospital Samuel Libânio, pertencente à Universidade do Vale do Sapucaí,

de Pouso Alegre. Sr. Presidente, nosso Sul de Minas não poderia deixar de

agradecer. Temos cobrado e aqui temos subido para agradecer todas as ações que o

Governador Aécio Neves e o Vice-Governador Anastasia têm direcionado para nosso

Sul de Minas. Isso tem sido extremamente reconhecido pelos Prefeitos, Presidentes

de Câmaras, Vereadores e lideranças políticas da nossa região. Hoje sabemos o que

representa o Sul de Minas no contexto da economia do nosso Estado. Hoje mesmo

estaremos com o Prefeito de Extrema e agendaremos o dia 4 ou 5 para

inaugurarmos, naquela cidade, o novo complexo da Kopenhagen, com o qual teremos

mais de mil empregos garantidos para aquela região e, consequentemente, para todo

o Estado. Temos muito a comemorar. Certamente, com ações dessa natureza,

haveremos de estar sempre aqui para manifestar nosso agradecimento, esperando

ações que culminem na esperada solução. A exemplo da Defensoria Pública, as

conversas caminham para a convergência. Nossa Defensoria Pública está sempre

nos prestigiando na Assembleia Legislativa, fazendo com que os direitos e os deveres

por parte do Estado sejam mutuamente respeitados e cumpridos. A Assembleia será

parceira nas ações maiores e nesses grandes projetos. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ruy Muniz.

O Deputado Ruy Muniz - Saudação especial ao nosso Presidente, a todos os

colegas aqui no Plenário e aos telespectadores da TV Assembleia. Hoje, com muita

alegria, ao lermos a “Folha de S.Paulo”, pudemos ver que a candidatura do

Governador Aécio à Presidência da República está cada vez mais se tornando uma

realidade. Não só os democratas, em âmbito nacional, assumiram o apoio a Aécio

Neves, mas também nós, democratas, aqui em Minas Gerais, unanimemente

apoiamos e torcemos para que o nosso grande Governador realize o sonho dos

mineiros, que é voltar ao Palácio do Planalto, para fazer com o Brasil o que fez com
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Minas Gerais: melhorar a educação, investir nas estradas, desenvolver o nosso

Estado. Tenho certeza de que o Governador Serra vai compreender que o caminho

dele é a reeleição no Estado de São Paulo. O caminho do PSDB, dos democratas,

dos progressistas deste país é fazermos essa grande liderança nacional, juntarmos

todas as forças progressistas do País e elegermos Aécio Neves Presidente do Brasil.

Aécio, nesses sete anos de governo, tem demonstrado ser, dos Governadores do

Brasil, o mais competente, modelo para os outros Governadores. Até a sua

experiência, esse governo de resultados, tem sido modelo também para outros

países que têm visitado o nosso Estado para verem a competência do nosso

Governador. Tenho certeza de que ele fechará com chave de ouro seu governo.

Temos obras, gente, por todo o Estado. A todo momento, rodamos com ele, com o

Vice-Governador Anastasia, para inaugurar cada vez mais obras. Agora mesmo, no

Sul de Minas, em Pouso Alegre, em Itajubá, inauguramos, no último final de semana,

grandes presídios com mais de 300 vagas para resolver o problema da população

carcerária. Foram construídos dentro dos melhores critérios técnicos, com dinheiro

exclusivo do governo do Estado, sem um centavo do governo federal. São obras boas

e necessárias. Como educadores, preferiríamos inaugurar escolas, expandir a

Unimontes, a Uemg, mas é necessário, sim, dar segurança ao nosso povo. Por isso

esse investimento na segurança tem sido importante.

Aproveito o momento para também, em nome da bancada do Norte, bancada dos

Deputados votados majoritariamente no Norte de Minas, protestar contra o

fechamento do posto fiscal nas imediações de Montes Claros, próximo a Lagoa da

Barra. Aquele posto gera para o Município de Montes Claros mais de R$2.000.000,00

de ICMS por ano. Então, é um posto importante. A Secretaria de Fazenda, de

repente, fechou-o alegando que fará isso em todas as outras regiões. Por que os do

Triângulo estão abertos? Por que outros postos fiscais continuam abertos, tendo-se

fechado logo o da nossa região? Realizaremos uma audiência pública para

discutirmos com os técnicos da Secretaria esse fechamento do posto fiscal, para que

possamos rever essa posição, garantindo empregos, geração de tributos para a

região, que tanto necessita dessas ações.

Um outro assunto, Sr. Presidente, que queria abordar é que daqui a pouco, às 16
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horas, a Comissão de Educação estará reunida com representantes da Seplag, com

representantes dos funcionários e dos professores da Uemg e da Unimontes, a fim de

estabelecermos um cronograma de discussão e de estudo, para fazermos uma

grande proposição visando à melhora das condições de trabalho dos professores e

dos servidores dessas instituições. Nessa reunião, também faremos público o

relatório do Plano Decenal da Educação. Há meses a Assembleia vem trabalhado

para construir esse Plano, que estabelece os objetivos, as metas para os próximos 10

anos da educação em Minas Gerais.

Teremos grandes avanços. O relatório está pronto; vou distribuir, logo mais, o

avulso a todos. Se Deus quiser, amanhã, na reunião das 10 horas, da Comissão de

Educação, votaremos o relatório final do projeto do Plano Decenal de Educação, para

em seguida, no mais tardar em dezembro, aprovarmos, no Plenário desta Casa, as

novas metas para a educação de Minas Gerais.

Esse plano, Deputado Duarte, sinaliza uma valorização crescente dos professores,

dos servidores da educação. Se quisermos, de verdade, fazer educação de qualidade

em Minas, é preciso pagar bem, oferecer um bom salário, uma boa remuneração, a

fim de atrair os melhores cérebros para a educação. Hoje uma pessoa inteligente,

capaz, preparada, procura outras alternativas. Ela afasta-se um pouco da educação

porque a remuneração não é atrativa. Portanto, precisamos fazer um plano de cargos

e salários bom, que seja atrativo para os professores.

Esse mesmo plano traz avanços para a educação infantil, estabelece metas para

que todas as crianças de até cinco anos sejam beneficiadas pela educação infantil de

qualidade. Também incluímos outros públicos como obrigatórios. Todo presídio tem

de estar ligado a uma escola estadual, a fim de que os presos se capacitem, formem,

evoluam, para, quando saírem, estarem em condições de exercer uma profissão e de

ter uma vida digna.

Vamos também valorizar e apoiar o avanço da Unimontes e da Uemg, a expansão

em termos de câmpus, de curso e de vagas, para que a nossa juventude possa, mais

e mais, estudar nas universidades estaduais de Minas Gerais. Sabemos que a

Unimontes e a Uemg precisam ampliar os cursos. Portanto, nesse Plano Decenal,

estamos apoiando, sinalizando fortemente para a valorização do ensino superior; a
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mesma coisa acontece no tocante aos cursos técnicos e profissionalizantes. Vamos

apoiar a aprovação do Plano Decenal da Educação.

Sr. Presidente, na reunião do Colégio de Líderes com o Presidente Deputado

Alberto Pinto Coelho, como Líder do Democratas, reivindiquei que fossem incluídos

em pauta projetos que estão prontos para serem votados, prontos para irem a

Plenário antes que termine o ano, aliás um importante ano legislativo desta Casa.

Solicitamos ao Presidente que incluísse na pauta dois projetos, e pedimos apoio para

todos os Deputados do Democratas.

Destacarei especialmente dois projetos de nossa autoria, que se encontram prontos

para serem votados - e queremos que sejam votados ainda neste ano. Primeiramente

falarei do plano que introduz o programa de saúde do homem. Todos sabem que a

mulher tem um plano de saúde pública: é acompanhada no pré-natal, anualmente faz

o exame de Papanicolau e a mamografia, quer dizer, existe todo um programa

voltado para a saúde da mulher. Mas o homem também merece um programa de

saúde pública. Queremos que o homem seja acompanhado para fazer a prevenção

do câncer de próstata, das doenças funcionais, enfim, que ele tenha acesso a um

programa de saúde pública. Fizemos um projeto bastante interessante, e pedimos à

Mesa que o coloque em votação ainda este ano.

Há outro projeto, Sr. Presidente, que gostaria que fosse colocado em pauta. Trata-

se de uma reivindicação não só minha, mas também de todos os professores,

funcionários e estudantes da Unimontes. Refiro-me ao projeto de eleição direta para

Reitor e Vice-Reitor. Como sabemos, no próximo ano haverá eleições para esses

cargos. Como isso funciona hoje? Os estudantes votam, os professores votam, os

funcionários votam, e elegem uma lista tríplice. O Governador pode escolher o

primeiro, o segundo ou o terceiro para ocupar o cargo de Reitor; da mesma forma, o

primeiro, o segundo ou o terceiro para Vice-Reitor. O nosso projeto torna mais

equilibrado o peso de cada um dos segmentos. Os professores, que são a base da

universidade, teriam 50% de peso; os estudantes, 25%; e os funcionários 25%, de tal

forma que eles votarão, e o mais votado será o Reitor. Da mesma forma acontecerá

na lista de Vice-Reitor; o mais votado será o eleito. Lembramos que o Governador

Aécio Neves e o Prof. Anastasia são pessoas democráticas, que respeitam a vontade
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da comunidade. Por isso têm tanto sucesso na gestão, na administração pública.

Tenho certeza de que eles irão, sim, indicar os mais votados. Por isso o projeto terá o

apoio e será sancionado pelo nosso Governador. É preciso lembrar que no passado

não foi assim. No governo antecessor ao do Governador Aécio Neves, houve a

eleição para a Unimontes. No entanto, não escolheram o mais votado; pelo contrário,

escolheram outro nome que não era o de ponta, e isso desagradou muito a

comunidade da universidade. Mas não quero fazer críticas aqui ao Reitor, Prof. Paulo

César de Almeida. Pelo contrário, foi uma escolha feliz, pois ele se desdobrou, fez um

bom trabalho, fazendo a Unimontes evoluir ainda mais: implantou os cursos de

mestrado e está levando agora o doutorado; enfim, fez a universidade avançar. A

gestão dele é vitoriosa, mas poderia não ser, e sua escolha contrariou a vontade da

comunidade. Por isso esse projeto é tão importante para garantirmos a democracia

nas universidades públicas de Minas Gerais. Sabemos que se trata de abrir mão de

uma prerrogativa, pois o governo eleito pode escolher quem quiser para ser o Reitor.

No entanto, é muito melhor optar por aquele que foi escolhido pelos professores,

funcionários e alunos. Com certeza, haverá muito mais apoio e será maior a chance

de se fazer um reitorado feliz e competente.

Para finalizar, Presidente, manifesto nossa imensa alegria com o fato de os

Vereadores de Montes Claros concederem o título de Cidadão Honorário de Montes

Claros ao nosso Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, na próxima quinta-feira,

às 19 horas. Aproveito aqui a audiência da TV Assembleia para convidar todo o povo

do Norte de Minas, o pessoal de Janaúba, Bocaiúva, Salinas, Januária, Capitão

Enéas, Chapada do Norte, Chapada Gaúcha, enfim, de todas as cidades do entorno

a comparecer. Será no dia 19, no Portal de Eventos, a grande homenagem que a

Câmara de Vereadores de Montes Claros fará ao Deputado Alberto Pinto Coelho,

grande Presidente, competente, unanimidade nesta Casa. Ele foi reeleito Presidente

da Assembleia por 74 votos. Não obteve os 77 votos porque três colegas tiveram

problemas no trânsito e chegaram atrasados. Trata-se de uma pessoa preparada,

que pode ocupar qualquer cargo nas próximas eleições. Tenho certeza de sua

competência. Concedo aparte, com muita alegria, ao colega Deputado Duarte Bechir,

que esteve conosco no Sul de Minas, visitando as obras com o Prof. Anastasia.
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O Deputado Duarte Bechir (em aparte)* - Deputado Ruy Muniz, agradeço a V. Exa.

Gostaria tão-somente de dizer a toda a Minas Gerais que estamos satisfeitos, pois o

Sul de Minas recebeu, na última quinta-feira, nosso Vice-Governador, que inaugurou

obras importantes na nossa querida Pouso Alegre. Essas obras beneficiam, de certa

forma, todo o Sul mineiro. Na oportunidade, V. Exa, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva e

o Deputado Carlos Mosconi também estiveram presentes, abraçando o nosso

Governador e demonstrando que o Sul de Minas entende o seu recado, ou seja,

agradece as obras e sabe contemplá-las. Para terminar, registro a presença dos

Vereadores de Carmo do Rio Claro: Presidente Carlos Henrique, Luiz do Piso e

Vereador Caxeta. Está presente também o Prefeito de Dom Silvério, José Maria

Repolês, e todos engrandecem os nossos trabalhos. Agradeço, mais uma vez, o

aparte ao companheiro Deputado Ruy Muniz. Muito obrigado.

O Deputado Ruy Muniz - Obrigado, Deputado Duarte Bechir. Aproveito esses

segundos finais para mandar um grande abraço ao ex-Prefeito de Pouso Alegre, Dr.

Jair Siqueira. Muito obrigado pela recepção e pelo apoio nessa cidade. Obrigado, Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

integrantes da Defensoria Pública presentes e Agentes Penitenciários que esperam,

junto com o Bloco PT-PCdoB e PMDB, um avanço objetivo no processo de

atendimento da pauta de reivindicações.

Sr. Presidente, hoje a Assembleia iniciará o processo de análise técnica das

sugestões populares apresentadas ao Plano Plurianual de Ação Governamental, o

conhecido PPAG, decorrentes das audiências populares realizadas durante os meses

de outubro e novembro. Desde 2003, a Assembleia desenvolve esse processo em

conjunto com a Seplag e com vários movimentos da sociedade civil organizada de

Minas Gerais. De 2003 até agora, tanto nas discussões dos dois planos quanto nas

revisões anuais participativas, praticamente 6 mil lideranças foram envolvidas. O

resultado foi muito objetivo: 526 emendas populares ao Orçamento e ao Plano

Plurianual aprovadas, boa parte delas efetivadas.
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Neste ano, novamente realizamos audiências em cidades de Minas, como Iturama,

Itaobim, Poços de Caldas, Montes Claros e Juiz de Fora. Por três dias, nós nos

reunimos em Belo Horizonte, quando contamos com a participação de 926 lideranças

de todo o Estado. Nesse período, recebemos 255 propostas populares. Apresentarei

um rápido balanço, até porque o dia 27 próximo é o prazo final para a transformação

dessas propostas em emendas ao Orçamento.

Destacaria, primeiro, a preocupação com a ampliação do atendimento público para

acolhimento ao jovem usuário de álcool e drogas. Infelizmente essa é uma realidade

disseminada em todo o Estado. Há uma grande demanda pela implantação dos

chamados centros de atendimento-Ads -, relativos ao uso de álcool e drogas. Boa

parte dos jovens - quase 50% - que cometem atos infracionais está relacionada com

o uso ou o tráfico de drogas. Essa é uma importante demanda, que espero seja

acolhida como emenda ao Plano Plurianual.

Outra demanda de todo o Estado diz respeito à ampliação das experiências da

chamada Escola de Tempo Integral. Sabemos da importância do papel, tanto no

processo educativo quanto no processo de cidadania e de apoio social, que a Escola

de Tempo Integral, que sonhamos ver universalizada, pode ter no Estado de Minas

Gerais.

Outra proposta muito importante está relacionada com a agricultura familiar,

vinculada à alimentação escolar. Há uma proposta de se criar ação específica para

efetivação da Lei Federal nº 11.947, que obriga as escolas a adquirir, no mínimo,

30% de alimentação diretamente do agricultor familiar. Para essa lei ser efetivada, é

necessária a organização dos trabalhadores e dos produtores da agricultura familiar.

É preciso o estabelecimento dos consórcios municipais e o suporte técnico de

profissionais da área nutricional. Mas essa talvez seja uma das leis mais importantes

sancionadas pelo Presidente Lula nos últimos anos. Amplia-se a renda da agricultura

familiar, melhora-se o nível nutricional da alimentação escolar e gera-se renda para a

área de comércio das cidades cujos agricultores familiares integram esse programa.

Espero que essa demanda também seja transformada em emenda.

Outra área também muito colocada, principalmente nas audiências do interior, diz

respeito aos chamados “links” faltantes, trechos que ligam Municípios que ainda não
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têm asfalto, mas que, pela dimensão econômica, podem significar fator de

desenvolvimento regional. Eu citaria a Estrada da Produção, no Norte de Minas, ou o

trecho no Médio Jequitinhonha do Distrito de Ijicatu até a cidade de Virgem da Lapa,

40km próximos à região da Usina de Irapé, que, dessa forma, possibilitaria a

conclusão da ligação da chamada Rota do Descobrimento de Diamantina a Salto da

Divisa, lembrando que há um trecho entre Almenara e Salto da Divisa, na BR-367,

cuja inclusão propusemos junto à audiência do Orçamento federal e com recursos do

PAC, por se tratar de uma BR.

Uma outra proposta muito vigorosa que apareceu e será analisada nos próximos

dias diz respeito à universalização dos Centros de Referência da Assistência Social -

Cras -, porta de entrada das famílias nos programas sociais federais, estaduais e

municipais. Minas Gerais hoje tem aproximadamente 600 Municípios com Cras,

portanto faltam 253. Para isso, é necessário esforço conjugado do governo federal,

do governo estadual e dos governos municipais. Essa foi uma outra proposta que

apareceu em praticamente todas as audiências do Plano Plurianual.

Outra ação que solicitamos seja reincorporada ao planejamento do Estado diz

respeito à operacionalização do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional nos

Municípios, o conhecido Sisvan, sistema que mede e pesa principalmente crianças,

para monitorar e identificar possíveis quadros de desnutrição e de anemia. É muito

importante que esse acompanhamento seja feito regularmente porque sabemos que

os danos causados pela desnutrição em uma criança pequena, se não identificados e

enfrentados, podem ser irreversíveis e causar sequelas físicas e cognitivas

irrecuperáveis em momento posterior. Posso afirmar que o quadro em Minas é

preocupante. Praticamente metade dos Municípios não tem esse sistema em plena

operacionalização.

Outra área muito afetada, particularmente no Sul de Minas e na Grande BH - e aqui

os Defensores, que acompanham os nossos trabalhos, sabem o que estou dizendo -,

diz respeito à insuficiência na rede de atendimento ao adolescente que comete ato

infracional. Não temos hoje apoio significativo aos Municípios para a efetivação de

medidas socioeducativas em meio aberto, particularmente a prestação de serviços à

comunidade e a liberdade assistida, medidas importantes porque garantem e
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preservam, ou buscam preservar, o convívio familiar.

Essas medidas praticamente não são efetivadas pelos Municípios, ou melhor,

muitas vezes são até desconhecidas dos próprios gestores municipais. Hoje, seja

pela tipificação mais grave do ato infracional, em decorrência do uso e do tráfico de

drogas, que aumenta o número de medidas socioeducativas de internação, seja

mesmo pelo desconhecimento ou pela ausência de medidas em meio aberto, há

sobrecarga e insuficiência no atendimento em regime de internação e também

morosidade excessiva no atendimento às próprias metas previstas no Plano

Plurianual de construção de centros socioeducativos, particularmente no Noroeste, no

Sul e na Região Metropolitana.

O movimento da criança e do adolescente foi muito incisivo para recuperar esse

atraso operacional no Orçamento de 2010. Portanto, Sr. Presidente, mais uma vez a

Assembleia fez a sua parte, organizando as audiências, e a sociedade civil respondeu

positivamente, participando do processo e apresentando 255 propostas. Agora, as

Comissões de Participação Popular e de Fiscalização Financeira, junto à equipe

técnica da Assembleia e da Seplag, num verdadeiro mutirão, terão alguns dias para

tentar transformar boa parte dessas sugestões em emendas populares, tanto ao

Orçamento quanto ao plano do ano que vem, último do atual governo estadual.

Hoje mesmo, Deputado Gustavo Valadares - integrante da Comissão de

Participação Popular na legislatura passada -, tive a oportunidade de participar de um

evento do governo do Estado em que foram beneficiados 85 Municípios, com

recursos para reforma, construção, ampliação e aquisição de equipamentos para os

centros de referência de assistência social - Cras. Esses recursos, disponibilizados

hoje pelo Secretário de Desenvolvimento Social e pelo governo do Estado, foram

incorporados ao Orçamento do Estado por meio de uma ação decorrente de emenda

popular ao PPAG, uma emenda de cofinanciamento do Suas.

Minas Gerais foi o primeiro Estado a cofinanciar o Suas, porque esta Assembleia

acolheu dos movimentos sociais uma emenda popular. Então, hoje, quando 85

Municípios foram beneficiados, incluindo algumas prefeituras governadas pelo meu

partido, como as de Itinga, Itaobim e Itaguara, além de outras cidades que já

governamos, como Araçuaí, e outros Municípios, como Montezuma, Córrego Fundo,
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Juruaia e vários outros que se fizeram presentes nessa solenidade, podemos

valorizar, cada vez mais, Deputadas Maria Tereza Lara e Rosângela Reis, a força da

participação popular. Se hoje o Estado cofinancia o Suas, isso é porque esta

Assembleia e os movimentos sociais apresentaram e cobraram propostas,

obviamente, num processo de diálogo e de acordo com o governo do Estado, fazendo

com que Minas Gerais se integrasse ao esforço do Ministro Patrus para melhorar as

políticas públicas sociais no Estado de Minas Gerais, que possui hoje cerca de

R$2.000.000.000,00 a R$3.000.000.000,00 investidos pelo Ministério do

Desenvolvimento Social, coordenado pelo ex-Prefeito de Belo Horizonte e atual

Ministro do governo Lula, Patrus Ananias, um filho de Bocaiúva que tem feito

excepcional trabalho à frente do Ministério do Desenvolvimento Social.

Agradeço a todas as Deputadas e a todos os Deputados que participaram das

audiências públicas nesta primeira etapa, aos movimentos sociais e às lideranças que

integraram os trabalhos do PPAG e às equipes técnicas da Assembleia e do governo

do Estado. Faço apelo para que, de fato, incorporemos o maior número de propostas

que vieram da sociedade civil, porque têm a chancela da legitimidade e da

participação popular. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, Sras.

Deputadas e Srs. Deputados, imprensa, telespectadores que nos assistem pela TV

Assembleia e das galerias, mais uma vez meus cumprimentos, em destaque, aos

Agentes Penitenciários, que estão na luta. Senhoras e senhores, na tarde de hoje,

venho parabenizar a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ -, que

decidiu contra o poder de multa da BHTRANS, dando fim a uma pendência que se

arrastava desde o ano de 2004. Nessa época, pela primeira vez, ocupei esta tribuna

para falar do assunto e relatei que empresa de economia mista não poderia aplicar

multas. Após incontáveis reclamações recebidas, em meu gabinete, de motoristas

multados, muitas vezes injustamente, solicitei à minha assessoria jurídica estudo

aprofundado sobre como poderíamos proceder para auxiliar esses motoristas

indefesos, à mercê dessa atitude da BHTRANS, que estava transformando-se em
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verdadeira cobradora de multas. De lá para cá, foram muitos discursos, reuniões,

audiências. Denunciei a ilegalidade no fato de a BHTRANS fiscalizar e multar, sendo

ela sociedade de economia mista, que não tem poder de polícia, fato também levado

por mim ao conhecimento do Ministério Público, à época. O Promotor Leonardo

Duque Barbabela, ainda em 2004, propôs ação civil pública contra a BHTRANS,

visando suspender as atribuições de policiamento e autuação de infrações de trânsito

na Capital.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro - CTB -, a fiscalização é definida como “ato

de controlar o cumprimento das normas estabelecidas na legislação de trânsito, por

meio do poder de polícia administrativa de trânsito, no âmbito de circunscrição dos

órgãos e das entidades executivas de trânsito e de acordo com as definidas neste

Código”. Nos termos do CTB, a atividade de fiscalização compete às Polícias

Militares, conforme convênio firmado com o agente do órgão ou da entidade

executiva do trânsito. É o que chamamos de policiamento ostensivo de trânsito, que

fixa normas objetivas, ou seja, previne e reprime atos relacionados à segurança

pública do trânsito, garante obediência às normas relativas à segurança do trânsito e

assegura a livre circulação, além de fazer tudo para evitar acidentes. Abro um

parêntese no meu discurso escrito para dizer que tenho visto a BHTRANS cumprindo

uma das suas funções no âmbito da educação. Ela vem fazendo campanhas no rádio

e na televisão para orientação do trânsito. É um papel seu denunciar o abuso de

velocidade, pedir para não acontecer isso, para não se beber ao dirigir, etc. A função

primordial da BHTRANS é cuidar da orientação e do cumprimento de obediência às

normas relativas à segurança do trânsito, e não, enquanto empresa mista, no

interesse do lucro para os seus acionistas, cobrar multa de trânsito, atribuição apenas

da PM.

Para o Prof. Gilberto Monteiro, que participou da elaboração do Código de Trânsito

Brasileiro, “nenhum esforço no sentido de reduzir acidentes de trânsito terá sucesso

sem uma atuação eficaz e eficiente do policiamento”. Podemos destacar que não são

somente a aplicação de multas e a instalação de pardais com o intuito de arrecadar

recursos que irão solucionar o problema da segurança no trânsito. A BHTRANS deve,

por obrigação, educar, elaborar planos de trabalho e contratar a prestação de
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serviços públicos relativos a transporte coletivo, e não procurar meios de arrecadação

próprios, visto que não poderia, em hipótese alguma, ter a delegação de aplicar

sanções e multas. Tenho em mão alguns dos pronunciamentos que fiz sobre o

assunto ao longo desses cinco anos, e hoje estou com a consciência tranquila do

dever cumprido, de ter contribuído para a solução desse problema tão lesivo ao

consumidor e aos motoristas da Capital e de outras cidades da nossa Minas Gerais

que por aqui trafegam. Não somos contra as multas. Somos favoráveis ao

cumprimento da lei e da ordem, mas somos totalmente contrários ao abuso, seja do

motorista, seja do órgão fiscalizador. E, nesse caso, a BHTRANS é um órgão

fiscalizador que não tem poder de polícia e, por conseguinte, não pode multar. Aplicar

penalidades irregularmente é algo muito grave. O Superior Tribunal de Justiça decidiu

corretamente, foram cerca de 2.800.000 infrações aplicadas pela BHTRANS nos

últimos cinco anos, por mais de 500 fiscais. O Ministério Público já informou que o

cidadão multado nos últimos cinco anos poderá solicitar o ressarcimento dos valores

junto aos órgãos competentes, seja no Município, seja na BHTRANS. Diante do

entendimento do STJ, quero relembrar o meu constante apoio ao Ministério Público

de Minas Gerais, especialmente à Promotoria de Justiça em Defesa do Patrimônio

Público. Sempre que os procuramos para defender qualquer causa de interesse

público que julgávamos injusta, fomos bem recebidos e prontamente atendidos, e foi

buscada a solução correta para a situação. Nos últimos dias, foram veiculadas pela

imprensa mineira inúmeras reportagens em pequenos e grandes jornais, além da

mídia televisiva, internet, etc., pelo exemplar motivo do STJ ter julgado, por

unanimidade, que a BHTRANS não pode multar no trânsito, julgando ação impetrada

pelo Ministério Público em 2004. Hoje eu acredito que estamos colhendo frutos do

dever constitucional, que é o de fiscalizar para que o direito do cidadão seja

respeitado. Esse é um dos nossos papéis, além de fiscalizar governo e fazer leis.

Estou, pois, nesta tribuna, defendendo o cidadão mineiro, e continuarei sempre

lutando contra as injustiças cometidas, venham de onde vierem, resgatando a

legalidade dos atos e a dignidade das pessoas. Continuaremos acompanhando,

cobrando, denunciando, pois essa é a nossa função e a nossa missão. Encerrando

esse assunto, parabenizo, mais uma vez, o Ministério Público de Minas Gerais, os
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Ministros do Superior Tribunal de Justiça e o povo mineiro por mais essa grande

conquista.

Outro assunto que quero comentar na tarde de hoje é que faz um ano e um mês

que votamos uma lei para regular a questão da derrubada dos pequizeiros, com a

participação da maioria absoluta dos Deputados desta Casa. Com isso foi possível se

instalar uma empresa de grande porte em Sete Lagoas, que estava impedida

exatamente porque, na área escolhida, havia alguns pés de pequi. É claro que não

queremos que se derrube o pequi apenas por se derrubar, mas, quando é de alto

interesse social - e nesse fato era -, temos de fazer tudo para superar essas

dificuldades. E a Assembleia fez com muita consciência e sabedoria, pois

estabelecemos em lei que, se, por interesse público e social, for necessário derrubar

essa árvore, que é tradicional e importante em Minas Gerais, para cada uma

derrubada, sejam plantadas novas 25 árvores. Ganha a natureza e a sociedade. Essa

é a função importante desta Casa Legislativa: ser como o fiel da balança, que busca o

equilíbrio das questões existentes em nosso Estado. O Presidente da AmBev acaba

de anunciar ao Governador de Minas Gerais que antecipará inversões no nosso

Estado. Antecipará R$80.000.000,00 em novos investimentos do grupo em Minas

Gerais, um aporte que só estava previsto para o segundo semestre de 2010. Esses

recursos serão aplicados em mais uma linha de produção, agora de latas, na fábrica

de Sete Lagoas. A informação foi dada durante encontro com o Governador, que

consta no “Diário do Comércio” de 17/11/2009. Diz o Presidente da AmBev:

“Inauguramos uma fábrica em Sete Lagoas em junho deste ano e estamos muito

felizes com o investimento. Hoje saiu o primeiro caminhão dessa fábrica e achamos

um momento bacana para comunicar, em primeira mão, ao Governador“. O

Governador Aécio Neves também se empenhou muito, à época, para a votação

desse projeto na Casa, que interessava a Minas Gerais e a Sete Lagoas. O

Governador inteirou-se e pediu à Secretaria de Indústria e Comércio que tudo fizesse

para viabilizar a instalação dessa fábrica. E o Governador tomou conhecimento em

primeira mão. O grupo já investiu R$200.000.000,00 em Sete Lagoas - que não

ficariam no nosso Estado -, estabelecendo a primeira fábrica nova, no novo estilo,

uma fábrica de ponta do grupo no Brasil, a primeira em 10 anos. Diz mais o
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Presidente da AmBev: “Este ano, já geramos cerca de 1.500 empregos no Estado”.

Pensem bem, poderíamos ter perdido essa fábrica para outro Estado, porque o

empresário trabalha visando ao lucro. Se ele instalar a fábrica em Sete Lagoas, em

Minas, no Rio de Janeiro, em São Paulo, será a mesma coisa. Gerará emprego e

renda e terá o lucro que interessa. Então foi providencial a ação da nossa

Assembleia, num projeto de lei de minha autoria, que votamos em regime de urgência

e está beneficiando tanto as pessoas em Sete Lagoas. São já 1.500 empregos. E

vêm mais inversões. Então, além de essa fábrica estabelecer esses empregos,

vamos visitá-la, assim como seu canteiro e seu viveiro de mudas. Soube que há

aproximadamente 20 mil novas mudas, entre pequizeiros e outras árvores, para

serem plantadas por essa empresa, compensando as perdas da derrubada dos

pequizeiros, que, àquela época, bloqueavam a implantação da fábrica. Dou esse

exemplo e digo que esta Casa vem cumprindo seu papel. Os Deputados têm

responsabilidade social. Cabe-nos buscar este equilíbrio e esta harmonia, para que,

no tripé do lucro econômico, da economia, da ação social e da geração de emprego e

renda e na sustentabilidade também ambiental, continuemos a buscar o

desenvolvimento do nosso Estado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Deputadas, Deputados e público

presente, saudamos, mais uma vez, a luta dos nossos Agentes Penitenciários do

Estado, que vêm numa batalha contra decisão arbitrária do governo de Minas, que

demitiu, sem justa causa, 600 Agentes Penitenciários, num ato sem precedentes na

história de Minas Gerais. Acredito que nem a ditadura militar chegou a tal ponto.

Portanto continuamos vigilantes, em defesa dos interesses da categoria; nossa

Bancada do PT, do PCdoB e do PMDB, Bloco de Oposição na Assembleia, continua

firme no propósito de só abrir diálogo com o governo, nas votações dos seus projetos,

quando este, de fato, abrir discussão séria para rever este ato absurdo cometido

contra os Agentes Penitenciários de Minas Gerais. Sr. Presidente, há outro assunto

que nos traz aqui novamente, o qual virou rotina nas minhas vindas ao Plenário e a

esta tribuna. Voltaremos a falar sobre o mesmo tema referente ao tratamento

dispensado à região do Norte de Minas Gerais pelos órgãos ambientais do Estado.
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Está ficando até chato ter de falar, quase toda semana, sobre esse mesmo assunto.

No entanto é importante fazê-lo, senão predomina a versão oficial, que não condiz

com a verdade. Na imprensa e na propaganda oficial, mostram algo, mas, na

realidade, aquela região do Estado vem sofrendo consequências gravíssimas, do

ponto de vista econômico, em razão da atuação destes órgãos na região. Nos últimos

três meses, tentamos instalar a primeira CPI da história desta Casa, no governo

Aécio Neves. Está proibido instalar CPI na Assembleia de Minas e investigar qualquer

coisa, ordem oficial do Governador. Portanto tentamos instalar, de todas as formas, a

CPI da indústria da multa, que vigora no Estado e principalmente no Norte de Minas.

São multas abusivas, como as que apresentarei agora e tantas outras denunciadas

pelo jornal “O Tempo”, nos últimos três meses.

Mas esta multa contra o Sr. Luciano Miguel de Abreu, do Município de São

Francisco, chamou minha atenção. Temos como exemplo várias multas absurdas que

foram aplicadas no Jaíba, porém ele recebeu multa no valor de R$1.414.773,21. O

que mais me impressiona é que esse cidadão tinha, do próprio IEF, licenciamento

para fazer o desmatamento da área. Parece que o IEF já não sabe o que fala no

Norte de Minas. Dá licença de manhã e a retira de noite. O governo vende os lotes do

Jaíba, e as pessoas compram; na hora em que recebem a terra para plantar, o

governo diz que não podem desmatar.

Há duas conversas, duas versões, mas a oficial e verdadeira é a que está

vigorando em nossa região, que perde do ponto de vista de geração de emprego e

renda. Não estamos falando sobre preservação ambiental, porque quem mais precisa

do meio ambiente preservado são os produtores rurais. Eles sabem que precisam

preservar nascentes e leitos dos nossos rios, até para darmos continuidade às

atividades econômicas. Não pode acontecer este absurdo que estão cometendo com

a região. Refiro-me a estes órgãos ambientais que foram tão bonzinhos e parceiros

do agronegócio em outras regiões do Estado, como o Triângulo, onde houve

desmatamento de 93% de toda a cobertura vegetal para plantio da cana-de-açúcar,

para produção do álcool e açúcar naquela região. O agronegócio está bombando no

Triângulo, no entanto o meio ambiente não atua lá. Nem os 20% de reserva foram

respeitadas naquela região. Cadê o tão poderoso Secretário de Meio Ambiente, José
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Carlos Carvalho? Cadê o IEF, que não atua naquela região e fecha os olhos para os

crimes ambientais cometidos no Triângulo? Cadê as multas, que não se aplicam lá?

Cadê as multas que não se aplicam à Copasa, que joga todo o esgoto de Belo

Horizonte no Rio das Velhas e faz a matança dos peixes nesse rio e no Rio São

Francisco? Cadê a multa contra a Cemig, que comete os maiores crimes ambientais

também na bacia do Rio São Francisco; e contra a Votorantim, que joga todos os

seus dejetos no Rio São Francisco, matando surubins? Não vemos os órgãos

ambientais se pronunciarem diante desses absurdos; porém basta um pequeno

agricultor, um assentamento de reforma agrária ou um produtor rural de nossa região

roçar seu pasto ou fazer qualquer coisa, que ali haverá polícia ativa, pronta para

multar, sem dó nem piedade. Aplicam multas abusivas, como esta que ocorreu no

mês passado, em São Francisco, ou seja, numa área de 60ha, o IEF aplicou multa de

R$1.414.773,21. Se o proprietário deste terreno vender sua terra, precisará de 5, 10,

15 vezes terras a mais para pagar essa multa, porque 1ha de terra no Norte de

Minas, nesta região, está em torno de R$1.000,00 a R$1.200,00, e a multa aplicada

foi mais de R$1.400.000,00. Isso é verdadeiro contrassenso do pessoal do IEF.

Precisamos tomar providências.

Temos falado disso aqui, mas parece até chato voltar a esse assunto. Todo dia

recebo ligações de todo o Norte de Minas, dos produtores, que me mandam cópias

de multas abusivas iguais a esta do proprietário Luciano Miguel de Abreu, do

Município de São Francisco. Não podemos aceitar, não podemos admitir que

absurdos como esse continuem ocorrendo na região. Fazem-no para assombrar as

pessoas, para correr com o homem do campo, para que percam as esperanças,

larguem tudo e venham para a periferia dos grandes centros. Assim continuarão

largando suas famílias, entrarão no ônibus e cortarão cana no Triângulo. Será que

nossa região serve apenas para isso, Governador? Será que é só para isso que o

Norte de Minas presta? Hoje mesmo, quando fui pegar avião para Belo Horizonte,

deparei-me com diversos “outdoors”, em Montes Claros, fazendo propaganda da

Polícia Ambiental.

Nunca havia visto polícia fazer propaganda. Era um “outdoor” bonito, que mostrava

um policial armado até os dentes. No fundo, uma reserva cheia de antas, de animais
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que não existem na região. Então gostaria de dizer ao Secretário do Meio Ambiente

que não é com esse tipo de ameaças que ele vai calar os parlamentares, as

lideranças e os produtores do Norte de Minas. Queremos, Sr. Secretário, que o

senhor cumpra, sim, a legislação, mas que o faça em todo o Estado, começando pelo

Triângulo, onde não se faz nada, porque lá há atividade econômica, o povo é rico e

se impõe; todavia, fazem os pobres do Norte de Minas cumprirem a legislação até de

forma exagerada, fora da lei, passando por cima até da legislação estadual. Portanto

deixo aqui, mais uma vez, o nosso relato, a nossa indignação contra todo esse

pessoal. Continuaremos atentos, fazendo cobranças e defendendo o povo de nossa

região. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - 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 5.021 e 5.022/2009,

da Comissão de Direitos Humanos, 5.023/2009, da Comissão de Fiscalização

Financeira, 5.024 e 5.025/2009, da Comissão de Saúde, e 5.026 a 5.035/2009, da

Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento

Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pela Comissão de Meio Ambiente - aprovação, na 24ª Reunião

Ordinária, em 17/11/2009, dos Projetos de Lei nºs 3.592/2009, do Deputado Luiz

Humberto Carneiro, e 3.790/2009, do Deputado Ademir Lucas, e do Requerimento nº

4.860/2009, da Comissão de Fiscalização Financeira (Ciente. Publique-se.); e pelo
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Deputado Ruy Muniz - indicando o Deputado Gustavo Valadares para membro

suplente da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à

Constituição nº 7/2007, na vaga da ex-Deputada Maria Lúcia Mendonça (Ciente.

Designo. Às Comissões.).

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 2.827/2008 (À sanção.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que solicita

seja o Projeto de Lei Complementar nº 45/2008 distribuído, em 2º turno, à Comissão

de Direitos Humanos. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados

que o aprovam permanceçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez,

requerimentos do Deputado Padre João (6) em que solicita que o Projeto de Lei nº

3.855/2009 seja distribuído à Comissão de Cultura, que o Projeto de Lei nº

3.856/2009 seja distribuído à Comissão de Administração Pública, que o Projeto de

Lei nº 3.857/2009 seja distribuído à Comissão de Direitos Humanos, que o Projeto de

Lei nº 3.858/2009 seja distribuído à Comissão de Assuntos Municipais, que o Projeto

de Lei nº 3.481/2009 seja distribuído à Comissão de Política Agropecuária e que o

Projeto de Lei nº 3.854/2009 seja distribuído à Comissão de Turismo (- Cumpra-se.).

Declaração de Voto

O Deputado Weliton Prado - Votamos favoravelmente à aprovação dos

requerimentos, e vejo que as galerias realmente estão lotadas. Mais uma vez, vimos

a esta tribuna solicitar um posicionamento do governo em relação aos Agentes

Penitenciários. Essa situação tem de ser resolvida de uma vez por todas. Tem de

haver sensibilidade. Já estamos marcando uma reunião com o Sr. Alceu, Procurador-

Geral do Estado. O Deputado Sargento Rodrigues está encabeçando um ofício com

assinatura de todos os Deputados, independentemente de partido. A Assembleia

Legislativa hoje está mobilizada e sensibilizada com a situação dos Agentes

Penitenciários que foram excluídos do quadro dos servidores públicos. Foi um ato

totalmente arbitrário e maldoso. Isso é trabalho para a Defensoria Pública, que
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também está aqui se mobilizando. Gostaria de parabenizar todos os Defensores. A

Defensoria Pública é o advogado do pobre, das pessoas mais simples, das pessoas

que não têm acesso ao Poder Judiciário. Presta um trabalho belíssimo e,

infelizmente, não é reconhecida como deveria ser. A estrutura da Defensoria Pública

no nosso Estado é vergonhosa. O salário dos Defensores Públicos de Minas Gerais é

um dos menores de todos os Estados da Federação. É necessário garantir a

valorização desses servidores. Temos orçamento para isso. No ano que vem, a

previsão orçamentária vai chegar a quase R$41.000.000.000,00. É muito dinheiro. Os

Defensores estão se mobilizando e visitando os gabinetes de Deputados de todos os

partidos. Temos aqui uma campanha da Associação dos Defensores Públicos de

Minas Gerais. Eu pago impostos, tenho direito à Defensoria Pública em Minas Gerais.

A população paga muito imposto. Só na conta de luz, chega a 42% de ICMS que fica

para o Estado. O ICMS do álcool chega a 25%. Temos o IPVA mais caro.

Infelizmente, a população paga muitos impostos, mas, na hora da mão dupla, dos

recursos para o bom funcionamento da Defensoria Pública, para a valorização dos

servidores, eles não chegam. É assim também para outros servidores de outras

áreas. No tempo que me resta, gostaria de fazer a leitura do material da Associação

dos Defensores Públicos de Minas Gerais: “Você paga impostos, vota, cumpre com

suas obrigações. Ao necessitar de assistência jurídica, desde que sua renda mensal

não lhe permita contratar um advogado, o Estado é obrigado a oferecer-lhe

atendimento gratuito”. É obrigação do Estado oferecer atendimento gratuito. “Está na

lei, não se trata de um favor. Você tem o direito de ter acesso à Justiça. O Defensor

Público defende os direitos da população pobre. Ele orienta juridicamente o cidadão e

ajuíza a ação na Justiça, ou promove a defesa, conforme o caso. Minas Gerais tem

853 Municípios. Somos mais de 19 milhões de habitantes em todo o Estado. Para

atender a todos que necessitam, existem hoje apenas 460 Defensores”. Imaginem um

Estado com 853 Municípios, com uma população de mais de 19 milhões de

habitantes, com apenas 460 defensores. É um verdadeiro absurdo. “Pior que isso:

nem todo Município tem uma Defensoria Pública”. E, quando tem, funciona de forma

totalmente precária. “Para ser Defensor Público é necessário estudar direito, formar-

se, prestar concurso e ser aprovado. O Defensor Público precisa estudar muito para
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ter condição de atender a todas as áreas. Não pode ter escritório particular nem

receber honorários: vive do salário da Defensoria. Todos os meses alguns

Defensores Públicos abandonam a carreira em busca de mais estrutura e melhores

salários. Falta tudo. Os concursos que garantiriam uma melhoria na prestação do

atendimento não são suficientes. Continua faltando Defensor Público em Minas

Gerais. Nem todo Município mineiro tem Defensoria Pública. O Defensor Público de

Minas Gerais tem salário até três vezes menor do que recebem os Defensores

Públicos de outros Estados do Brasil. O governo de Minas Gerais não investe na

Defensoria Pública. Por esse motivo, milhões de pessoas pobres estão sem qualquer

acesso à justiça no Estado. Lembre-se disso no ano que vem quando for às urnas

registrar o seu voto. Você paga imposto, portanto você tem direito ao acesso à justiça

gratuita.” É um material de uma campanha. Acho que é muito válido para toda a

população. Parabenizo os Defensores Públicos, mais uma vez os Agentes

Penitenciários e também os servidores do Poder Judiciário, que ameaçam com uma

greve pelas péssimas condições de salário. Então agradeço e parabenizo essas

categorias que estão mobilizadas e lutando por justiça. Solicito apoio dos Defensores

aos Agentes Penitenciários, pois o que aconteceu com eles não acontecia no nosso

Estado nem na época do regime militar.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz em

que solicita 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, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

companheiros Agentes Penitenciários, Srs. Defensores Públicos; lembro-me de que,

em 2007 e 2008, lutamos muito para melhorar os salários dos Defensores, mas ainda

não está no ponto que deveria estar. Sabemos que é preciso ampliar. Acho que a

movimentação que ocorre hoje terá reflexo no início da legislatura do ano que vem,

quando certamente, com o Orçamento já melhorado, teremos condições de exigir do

governo um posicionamento diferenciado, em vista do anunciado término da crise em

Minas Gerais. O nosso Estado, neste mês de outubro, faturou tanto quanto em

outubro de 2008. Já está entrando nos eixos, portanto teremos condições de cobrar
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melhor e mais do governo do Estado essas melhorias que são necessárias para a

Defensoria Pública. Eu, advogado novinho, recém-formado, trabalhei cinco anos

como dativo, ajudando a Defensoria. Tem, então, o meu apoio, o meu aplauso, como

teve naquela lei pela qual ampliamos e reformamos o salário da categoria, mas é

preciso ainda lutarmos por muito mais coisas.

Caro Presidente, a minha presença aqui é para registrar que, nessa segunda-feira

tivemos a honra de receber, em Teófilo Otôni, o Vice-Governador Anastasia, a

Secretária Elbe Brandão, os Secretários Agostinho Patrús Filho e Alberto Portugal,

representantes da Fapemig, do Indi, do Idene, da CDI, e de vários órgãos do governo

que estiveram lá recriando uma estrutura que no passado existiu, o Centro de

Educação Profissional ou o Centro de Educação Técnica. Em 1983 e 1984,

inauguramos os prédios e fizemos funcionar o instituto quando éramos Prefeito.

Tínhamos lá os cursos de treinamento de bombeiro, de ferreiro, de eletricista, os

cursos na área da agricultura e da pecuária, com a extensão rural. Lamentavelmente,

não houve sequência administrativa, e esses cursos foram desativados. E tentamos,

mais uma vez, com o Senai. Mas as coisas não funcionaram muito bem nos últimos

tempos por meio desse convênio. A Prefeitura não assumiu nenhuma

responsabilidade em relação a esse centro de educação profissionalizante. O

governo do Estado, atendendo a um apelo nosso, ao longo desses dois anos,

resolveu investir, e esse investimento foi muito bem planejado. Conseguimos

convênios da ordem de R$6.000.000,00 para, nesse centro de educação profissional

de Teófilo Otôni, instalarmos o Pólo de Inovação em Gemas e Joias, o Projeto de

Qualificação Profissional, o Projeto Usina do Trabalho, a Unidade de Inovação

Tecnológica - Unit -, o Projeto Teia, para qualificação de jovens empreendedores, a

implantação do Centro Tecnológico de Pesquisa e Transferência de Tecnologia, uma

escola de lapidação, uma escola de joalheria e “design” e um laboratório gemológico.

Além disso, dos convênios assinados, da ordem de R$6.000.000,00, nosso Vice-

Governador Anastasia inaugurou a Unidade de Atendimento Integrado - UAI -, que

substitui o antigo Psiu. Essa nova unidade da UAI já está funcionando em prédio

novo, com ar-condicionado, cadeiras confortáveis, para atender aproximadamente

650 pessoas por dia. Temos lá a Ouvidoria-Geral do Estado; o serviço de
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identificação da Polícia Civil; o atendimento da Polícia Militar; o Sistema Nacional de

Emprego - Sine -, que está colocando um grande número de cidadãos no mercado de

trabalho; especialmente agora ele está treinando o pessoal para trabalhar nas

empresas que farão as obras da usina, da unidade de beneficiamento; o pessoal para

trabalhar nas empresas que estão prestando serviço na Copanor, que é o serviço de

esgoto e água tratada nos Distritos e povoados; o pessoal que trabalha na barragem

de água, que vai custar R$45.000.000,00, na estação de tratamento de esgoto da

cidade. Então, como há um enorme número de obras acontecendo no Estado, houve

necessidade de o Sine organizar e preparar formação profissional para aproveitar as

pessoas da terra. Estávamos quase no ponto de ter de importar trabalhadores

qualificados porque os que estavam qualificados foram absorvidos quase que

totalmente nas obras governamentais que estão sendo feitas em Teófilo Otôni. As

demais pessoas que buscam emprego, que procuram emprego, lamentavelmente não

estão qualificadas para a oferta de trabalho que lá existe hoje. Portanto, foi

necessário que reorganizássemos o Sine, lá hoje sob o comando do Juraci Júnior,

que está trabalhando muito bem nessa área que oferece cursos profissionalizantes.

Na UAI teremos atendimento da Seplag, da Cemig, do Detran, da Copasa, do Procon,

do IEF, além de um grande auditório para palestras, treinamentos e cursos. Tudo

num ambiente de ar condicionado - pois é uma cidade muito quente -, para atender

muito bem os nossos cidadãos.

Essa foi uma segunda-feira muito boa para nossa cidade. Tivemos lá também a

felicidade de ouvir, pela primeira vez, a Prefeita da cidade agradecendo as obras que

o governo do Estado tem feito lá ao longo de todos esses anos, o que foi muito

gratificante. Há quase cinco anos, por meio de nossos trabalhos e da ação do

governo, estamos oferecendo um volume fantástico de obras para Teófilo Otôni, e

não havia aquele agradecimento, o que nos magoava muito. Mas houve, dessa feita,

os agradecimentos. Por isso faço questão de registrar aqui na Assembleia os meus

cumprimemtos à Prefeita de Teófilo Otôni por agradecer os investimentos que estão

sendo feitos na cidade. Sr. Presidente, não posso deixar passar este momento sem

abordar dois assuntos. O primeiro é sobre as estradas de ferro. Aliás, hoje acertei

com o Deputado João Leite que vamos fazer uma frente parlamentar em defesa das
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ferrovias e sobretudo lutar para que as poucas ferrovias existentes em Minas Gerais

façam transporte de passageiros. Aqui no Brasil temos 2.000km de estrada de ferro,

enquanto nos Estados Unidos há 400.000km. Minas Gerais, que foi pioneira na

construção de estradas de ferro, tem de voltar a construí-las. Especialmente agora,

quando, no Norte, Nordeste e Noroeste do Estado, estão aparecendo oportunidades

minerárias fantásticas, grandes oportunidades, com projetos de exploração de minas

de ferro, de estanho, de chumbo e outros minerais. E há possibilidade de termos

agora um alavancamento da implantação da estrada de ferro em função dos minerais

pesados produzidos na região. Esse é um assunto importante que vamos tratar com

mais detalhes nas nossas próximas reuniões, nos nossos próximos pronunciamentos.

Há outro assunto, Sr. Presidente, a que gostaria de me referir para tentar ferir a

sensibilidade da Secretaria de Fazenda e até do próprio Governador de Minas. Trata-

se dos precatórios. Estamos próximos do Natal, o Natal está chegando. Este ano, os

pobres coitados velhinhos e velhinhas que têm dinheiro para receber do Ipsemg não

receberam um tostão sequer.

Não se pagou um centavo dos precatórios, embora esta Assembleia tenha

aprovado aqui, em 2008, um projeto de lei que prioriza os mais velhos, para

receberem os seus direitos trabalhistas e alimentares junto ao Ipsemg. Este recebeu

as cotas regulamentares do governo, que lhe repassa R$53.000.000,00 todo ano.

Havia sido combinado que a metade desses recursos seria destinada ao pagamento

dos precatórios; no entanto, isso não foi feito desta vez, resolveram pagar outros

compromissos. Parece que houve um PDV, e o Presidente resolveu pagar com esses

recursos.

Sr. Presidente, tenho apelado e já conversei com a Mesa, com o Presidente e com

o coordenador de Plenário, a fim de que possamos, ainda este ano, colocar na pauta

de votação um projeto de lei importante, que autoriza o governo do Estado a pagar

diretamente os precatórios, em vez de repassar os recursos ao Ipsemg.

Existe um projeto que está rodando há mais de um ano na Casa, mas

lamentavelmente não chega ao Plenário. Então, houve um apelo, quando estávamos

em uma reunião com o Deputado Doutor Viana, que anotou essa questão; porém

gostaria que o José Geraldo, nosso coordenador de Plenário, prestasse atenção
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neste meu pronunciamento, a fim de localizar o projeto e tentar colocá-lo em pauta.

Houve uma pequena reação do Moisés, membro do Sindicato ou da Associação do

Ipsemg - não sei ao certo -, por isso o projeto parou. Mas este Plenário não pode ficar

parado. Existem alguns assuntos que têm de “ir para o pau”, tem de ir para a disputa,

para o voto. Há resistência por parte de algumas pessoas ou de alguns Deputados,

mas é um absurdo permitirmos que as pessoas que estão morrendo e seus filhos que

já estão velhos e também quase morrendo não recebam o crédito que têm junto ao

governo do Estado há mais de 25 anos.

E esse projeto, Sr. Presidente, prevê que o Estado pague diretamente os

precatórios do Ipsemg. Ora, se havia, no acordo inicial do pagamento da dívida do

Ipsemg, o compromisso de que parte, metade dos recursos que recebe anualmente

do governo do Estado, R$53.000.000,00, fosse destinada ao pagamento dos

precatórios, o Ipsemg deveria ter cumprido. Em 2009 não se pagou um só precatório.

É preciso que nós, que defendemos o projeto de lei que dá prioridade aos mais

velhos para receberem seus direitos trabalhistas, nos levantemos. Tenho a certeza de

que, após a minha fala, o José Geraldo nos ajudará a localizar o projeto e a colocá-lo

em pauta.

Estou vendo aqui, Sr. Presidente, a necessidade de se fazer o entendimento, tendo

em vista a votação pacífica de um grande número de projetos. Meu partido, junto com

o PT, tem feito até obstrução com relação a alguns assuntos, mas existem os que são

humanitários e não podem sofrer retaliação. Há aqueles que certamente devem ser

votados, independentemente de haver ou não meia dúzia de pessoas influenciadas

por pressões sindicalistas ou associativistas que não querem votá-los. Não podemos

deixar que isso ocorra, porque o prejuízo será para as pessoas mais velhas, as quais

não aprendemos a respeitar neste país. Em qualquer país, democracia ou civilização

que se prezem, a primeira coisa que se aprende é a respeitar os mais velhos, honrar

pais e avós. Estamos deixando morrer nossos avós e nossos pais sem receberem

seus direitos, passando dificuldades, sem poderem comprar seus remédios nem

alimentarem direito suas famílias. Muitos deles poderiam estar ajudando seus netos a

estudar, mas estão desesperados em suas casas, sem saber que destino terão nesta

véspera de Natal; por isso, Presidente, é que faço veemente apelo para que a
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Presidência e a Mesa vasculhem tudo e encontrem o paradeiro do projeto, façam com

que a Comissão onde se encontra o libere, para que venha a Plenário.

Este projeto precisa vir a Plenário, para que, num momento que poderá ser

registrado como histórico nesta Casa, os mais velhos recebam seus créditos

alimentares, em atendimento ao que a própria Assembleia definiu num outro projeto

de lei, que é a garantia de prioridade aos mais velhos. Lamentavelmente, Sr.

Presidente, esse projeto está sumido há cerca de um ano e meio, passeando pelas

comissões. Desencravaremos esse projeto e apelaremos aos companheiros

parlamentares de todos os partidos para que, mesmo que haja necessidade de se

fazer obstrução aqui ou ali para negociação de orçamento ou coisa parecida,

possamos abrir uma janela necessária à votação desse projeto, que resolverá

problema de centenas, talvez de milhares de pessoas que estão na rota do

desespero. Hoje essas pessoas a que me refiro estão na fase final de sua vida.

Trabalharam muito, estão aposentados há vários anos e esperam ter um finalzinho de

vida um pouco mais feliz; todavia, lamentavelmente, não estão tendo a resposta do

governo, especialmente do Ipsemg. Em verdade, verifiquei que o governo do Estado

está cumprindo suas obrigações para com esse Instituto, ou seja, está pagando

anualmente a cota negociada de R$53.000.000,00; todavia o Ipsemg, por questão

interna, resolveu não pagar os precatórios.

Existe disposição do próprio governo do Estado - conversamos com o Secretário de

Fazenda, e o projeto foi encaminhado a esta Casa - que visa permitir que o Estado

antecipe pagamentos de dívidas ao Ipsemg, para pagar diretamente os precatórios. O

Estado não pode repassar o dinheiro diretamente ao Ipsemg se não houver

autorização legislativa. Temos este dever como Deputados. Certamente todos temos

alguém da nossa família que trabalhou no Estado e tem algo a receber. É nossa

obrigação pedir que esse projeto entre na pauta, para que seja aprovado ainda neste

ano. Assim poderemos, com a ajuda da Líder do Governo, que aqui está, trabalhar

junto à Secretaria de Fazenda para agilizar os pagamentos dos precatórios. No início

de dezembro, será feita a semana da conciliação. Vai-se fazer a conciliação para

pagamento de precatórios. Que tipo de precatório será pago? Serão pagos os

precatórios das empreiteiras e dos empresários? Vamos nos esquecer dos
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precatórios dos pobres servidores públicos, que, por terem trabalhado por cerca de

25 anos, 30 anos, têm direito de receber sua diferença salarial?

Sr. Presidente, está aqui meu repto, meu desafio aos companheiros Deputados,

para que juntos façamos esta frente e cerremos fileiras a fim de trazer o projeto ao

Plenário, para ser votado. Assim ajudaremos esses pobres velhinhos que estão

aguardando providências há tantos anos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Domingos Sávio em que

solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o

requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, colegas Deputados, todos que nos

acompanham na Casa do povo mineiro ou que nos assistem pela TV Assembleia,

inicialmente quero, em rápidas palavras, saudar os servidores públicos de diversas

categorias aqui presentes, a começar pelos Agentes Penitenciários. Dirijo-me ainda

aos Defensores Públicos, hoje em grande número nesta Casa, com os quais

conversei pela manhã, assim como aos servidores da área fazendária.

Aos Agentes Penitenciários trago palavra que, creio, além de ser esclarecedora,

contribuirá para fazer contraponto ao uso há pouco feito desta tribuna pelo Deputado

que me antecedeu, especificamente o Deputado Paulo Guedes, que fez, mais uma

vez, acusações ao governo, ao falar sobre arbitrariedades num tom que, no meu

entendimento, não contribui para o diálogo, mas que respeito, por estarmos num

ambiente democrático.

Trago aqui palavra na linha que tem sido minha forma de me conduzir no

parlamento, sempre com sinceridade, franqueza e respeito aos direitos de cada um,

de modo especial dos servidores públicos, de maneira muito particular dos servidores

da área de segurança pública, missão das mais nobres, árdua tarefa. Entre esses

servidores, é claro, incluem-se os Agentes Penitenciários, pelos quais lutei nesta

Casa para regulamentação da sua profissão e para melhor redação do modelo

contratual, uma vez que, além do Agente efetivo, temos e teremos sempre a

convivência com o Agente em situação de contrato temporário. É serviço essencial; a

exemplo de outros serviços essenciais, como a educação, temos e teremos sempre
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professores contratados fazendo substituição temporária ou atendendo a situação

emergencial. Portanto, é preciso ter respeito tanto pelo efetivo como pelo temporário,

porque são todos trabalhadores. Cada um, é óbvio, com regulamentação específica.

No caso, não adianta tampar o sol com a peneira, porque essa é realidade da qual

trata a Constituição brasileira. Quem tenta, de alguma forma, não retratar a verdade

não contribui em nada quando diz que a situação do contratado é idêntica à situação

daquele que passou em concurso público e foi efetivado em cargo como funcionário

público. Portanto, é preciso, até por gesto de respeito a vocês, tratar de discutir o

assunto à luz da verdade, e não da demagogia, mas sempre respeitando tanto o

contratado como o efetivo. É preciso fazer interlocução que gere resultado e resolva o

problema, e não usar o problema para fazer mera oposição ao governo ou agredi-lo;

no caso, também acho desrespeito, porque, afinal de contas, são trabalhadores, pais

de família que querem ver seu problema resolvido, e não serem usados como massa

de manobra para aplaudir ou vaiar o governo. Isso não se faz com o trabalhador,

muito menos com a categoria inteira, que tem missão tão nobre e importante, que é a

segurança pública.

Assim sendo, logo que ocorreu esse movimento, em nome da maioria e refletindo o

sentimento dos meus colegas do PSDB, como o Deputado João Leite, que aqui está,

oficiei ao Secretário Maurício Campos, dizendo da nossa preocupação e do nosso

desejo de que cada caso fosse analisado, para não haver injustiça alguma, para que

não houvesse, de maneira alguma, a decisão sumária de rescisão contratual, de

demissão ou de exoneração de quem quer que fosse, contratado ou efetivo, sem que

antes se lhe assegurasse o direito de defesa. Aliás, fiz isso atendendo também a

ofício que recebi da representação sindical, das mãos dos Agentes. Fiz esse ofício e

ontem, pessoalmente, como havia me comprometido nesta tribuna na semana

passada, fui recebido pelo Secretário Maurício Campos, com o qual conversei por

mais de 1 hora. Fiz minha exposição, manifestando minha preocupação de que não

tivéssemos trabalhador algum injustiçado e muito menos tratado de forma autoritária,

sem que seu direito de defesa fosse respeitado. Diante disso, o Secretário me

mostrou inúmeros procedimentos em andamento, inclusive inúmeros deles resultaram

em renovação de contrato, portanto procedimentos que envolvem tanto contratados
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como efetivos. No caso dos contratados, quando se constata, pela análise da

justificativa feita por aquele que teve a suspensão do seu contrato, que ele de fato

não merece punição porque não cometeu ilícito algum, não prejudicou a ordem, não

partiu para a agressão nem obstruiu a ação de outros servidores ou da Polícia Militar,

que efetivamente seja recontratado. Assim ele nos demonstrou que número bastante

expressivo havia sido resolvido. Mas fizemos apelo para que cada caso a ser

analisado o seja com muito carinho e para que mesmo algum que tenha sido

indeferido seja revisto, analisado. Também entre os efetivos, ele nos demonstrou que

havia instalado, até aquele momento, 85 procedimentos formais de processos

administrativos, por ter encontrado indicativo de alguma atitude que o pressupõe, pelo

Estatuto dos Servidores, que é soberano, indiferentemente se há greve ou não. Os

códigos de conduta regulamentam, de maneira clara, como se comportar no exercício

da sua função, indicam quais são seus direitos como trabalhadores e quais são seus

deveres. Quando há uma situação, no caso do efetivo, em que há o indicativo de que

houve uma falha, não se pode falar em demissão sumária. Nesse caso será aberto

um processo administrativo para que ele tenha assegurado o direito de defesa e para

que o processo ocorra de maneira lícita, clara e transparente, podendo ser

acompanhado por qualquer um dos Deputados que aqui estão, especialmente pelo

advogado do servidor e pelo próprio servidor. Ocorre que ficou demonstrado que

esses procedimentos estavam sendo instaurados apenas naqueles casos em que a

Secretaria entendia que havia indicativos ou provas que justificassem essa ação.

Entretanto vimos que um número muito grande de servidores efetivos continuavam

afastados sem que houvesse sido instalado um processo administrativo. O

Secretário, em boa hora, concordou conosco, em relação a todos aqueles servidores

efetivos sobre os quais não havia, até aquele momento, sido concluído um estudo, de

que era preciso que eles fossem imediatamente reintegrados ao serviço. Caso ocorra

alguma comprovação, aí, sim, poderá haver alguma discussão sobre o assunto. É

aquele velho princípio da Justiça, que diz: até que provem o contrário, a Justiça é pró-

réu. Ou seja, em relação às pessoas que estão sendo acusadas, só diante da prova

elas podem efetivamente pagar pela condição de acusadas. Caso contrário, isto é, a

ausência da prova, pressupõe-se sua inocência. Tivemos a grata satisfação de sair
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de lá com o compromisso da reintegração de todos esses efetivos, contra os quais

ainda não haviam sido instalados processos administrativos. Quanto aos demais,

cujos processos foram instalados, não significa que eles serão demitidos

sumariamente. É claro que não. O processo administrativo é uma rotina na vida

pública, que pressupõe uma investigação do caso, com depoimentos, com provas e

com testemunhos. Nesses casos nem sequer poderá haver perda salarial, caso não

se comprove a culpabilidade. Como dizia, saímos dali com uma satisfação por aquilo

que defendemos aqui e que senti que era uma posição - acho que posso dizer -

unânime desta Casa. Embora tenhamos divergências sobre a condução, a verdade é

que todos os Deputados querem que haja justiça e que cada caso seja analisado

individualmente. O Sr. Secretário deu-nos a certeza de que não só vem fazendo isso,

mas também não se precipitará em querer estabelecer demissão sumária, e

continuará estudando cada caso, um a um. Sei que os desdobramentos ainda virão,

acompanhados das dificuldades, mas penso que, pelo diálogo e pelo entendimento, e

sempre de forma respeitosa, vamos avançar mais um pouco. O dia de hoje

representa algum avanço, visto que alguns já começaram a retornar ao trabalho,

enquanto outros ainda precisarão responder a algum processo administrativo, mas o

número que está retornando é bem maior, e espero que continue nessa direção.

Dito isso, Sr. Presidente, eu gostaria, no pouco tempo que me resta, de deixar aqui

duas palavras a duas categorias de um papel fundamental no Estado. Estou falando

dos Defensores Públicos, que, desde o primeiro mandato, tiveram da minha parte

uma atitude não só de respeito, mas também proativa, ou seja, um comportamento

proativo, para não ser redundante, de buscar conversar com o governo e me inteirar

de suas justas reivindicações. Hoje vejo que avançamos um pouco, mas está claro e

evidente, até pelos documentos que me foram mostrados pela manhã, que ainda

temos muito em que avançar, sobretudo em dois aspectos fundamentais. O primeiro

deles é a necessidade de universalizar a presença do Defensor Público. Aliás, hoje

conversava com o Prof. Anastasia, ainda que de maneira informal e rápida num

evento, e ele me dizia que existe um concurso público em andamento, mas parece

que há alguma dificuldade dentro da própria Defensoria. Ainda vou conversar com as

lideranças dos Defensores sobre isso para que possamos verificar até que ponto
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existe algo a ser resolvido, a fim de que os candidatos desse concurso sejam

rapidamente efetivados e possamos, a partir dele, ampliar a oferta do Defensor

Público em todas as comarcas de Minas Gerais.

Outro grande gargalo, sem dúvida, são as condições de trabalho e, em especial, a

condição salarial.

Eu via hoje, com alegria, a elaboração de um documento muito maduro, muito

competente por parte dos Defensores, em que o foco é o interesse do povo mineiro.

Ele faz uma análise do vazio que há nas comarcas. Outro aspecto positivo é o de

que, com uma mudança na lei federal, passaremos a ter o Defensor presente na vida

da comunidade, interagindo com a comunidade, levando sempre aos cidadãos a

oportunidade de refletirem sobre seus direitos e deveres. Além disso observei - talvez

por isso eu esteja me traindo aqui na fala, insistindo em me referir a Ministério Público

- que não se fica fazendo necessariamente paralelo entre Defensoria e Ministério

Público. Primeiro, porque são duas instituições extremamente importantes,

essenciais. Não cabe nem é necessário comparação, não se pode estabelecer

nenhum parâmetro com o objetivo de definir mérito desta ou daquela. Elas cumprem

funções distintas, devem ter as suas lutas alicerçadas no seu próprio merecimento. O

Ministério Público tem o seu merecimento, assim como a Defensoria Pública. Não

tenho dúvidas de que a Defensoria Pública, ao traçar um paralelo com os outros

Estados da Federação, adota uma linha estratégica, no meu entendimento, mais

eficaz. Há uma diferença, sim: Minas Gerais tem um número maior de comarcas,

portanto acabará efetivamente precisando de um número maior de Defensores

Públicos, o que é bom para o nosso povo, para a nossa gente. Pode ser uma

dificuldade maior para o Estado, mas é uma dificuldade que precisa ser enfrentada

com planejamento, com diálogo, ainda que seja prevista para o ano que vem.

Também fui franco com os Defensores ao dizer que, em um ano em que mal estamos

saindo de uma crise, precisamos de uma sinalização concreta.

Defendo aqui - e não tenho o menor constrangimento de fazê-lo, sou defensor do

governo Aécio Neves, convicto de que é um governo sério, responsável -, com muita

firmeza, um avanço na causa dos nossos Defensores Públicos, uma previsão, uma

luz no fim do túnel para que a situação se torne mais adequada. Por quê? Primeiro,
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por merecimento. Segundo, por uma questão óbvia de interesse público, porque, se

não houver uma remuneração adequada ao grau de exigência imposto a esses

profissionais, fatalmente não haverá mais Defensor Público. Concursos serão feitos,

mas os melhores abandonarão, e às vezes nem aceitarão iniciar a carreira.

Antes de concluir minha fala, não posso deixar de fazer uma referência muito

especial a um grande líder que nos dá a honra de sua presença nesta Casa,

presença essa que espero ver de maneira permanente a partir da próxima legislatura,

pois competência para isso não lhe falta. Refiro-me ao querido amigo Anchieta

Pogialli, ex-Prefeito de Timóteo, Diretor Regional de Saúde na macrorregião do Vale

do Aço, com sede em Coronel Fabriciano. Ele é meu amigo de longa data, fomos

colegas quando fui Prefeito de Divinópolis. Anchieta, quero registrar minha alegria em

vê-lo e dizer-lhe que temos a convicção de que o futuro ainda guarda para você

muitas responsabilidades, porque você mostrou competência ao longo da sua vida

pública. Esperamos tê-lo aqui para nos ajudar em lutas como essa da Defensoria,

que é uma luta, às vezes, pouco compreendida, mas que é necessário debater. Outra

luta é a dos nossos servidores da Fazenda pública do Estado. Não se pode imaginar

uma organização do Estado que não tenha como premissa, como alicerce, a

organização fazendária. O Estado nada mais é que o povo se organizando, por meio

da sua capacidade de contribuição, para resolver os próprios problemas. O Estado é

a maneira organizada de vivermos em comunidade, e essa organização pressupõe

um financiamento. Não se pode conceber o Estado sem o financiamento.

O financiamento vem das mãos de cada cidadão e de cada contribuinte, mas pelas

mãos, pela ação e pelo trabalho de todos os servidores da Fazenda pública. Hoje

vimos a necessidade de atualizar as regras do jogo. Vivemos um período de

oscilações, em que a receita viveu momentos de apogeu e queda acentuada neste

ano. Isso mostra uma fragilidade no modelo atual de remuneração. É impossível que

alguém possa trabalhar em uma área que exija dedicação exclusiva, com um nível de

exposição pessoal e familiar dos mais pesados, sem que tenha condição de prever

sua vida laboral e sua aposentadoria sem o mínimo de segurança.

Portanto, creio que é hora de fazer prevalecer o diálogo e o entendimento. Assim

como me posicionei em relação aos Agentes, tenho procurado agir como interlocutor
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para que tenhamos, por parte dos servidores da Fazenda do Estado e por parte do

governo, um diálogo que resulte no entendimento, com o qual todos vão ganhar.

Ganha o servidor, que espero tenha uma forma de remuneração mais justa e um

nível de estabilidade maior. Hoje há uma oscilação que, não tenho dúvida, gerou esse

grau de insatisfação que toma conta da categoria. Temos certeza de que ganhará o

Estado porque, com uma ação eficiente e organizada, não precisaremos aumentar

impostos. Poderemos ter mais eficiência na forma de arrecadação, até no combate à

sonegação. Alguém pode se assustar pensando que combate à sonegação significa

fiscalização carrasca, mas não é isso. Combate à sonegação significa acabar com a

concorrência desleal. Quem trabalha com honestidade e seriedade é vítima da

sonegação, e não apenas o Estado e o cidadão que precisa de saúde e educação.

Aquele que trabalha de maneira correta acaba sendo vítima da inoperância do Estado

em garantir isonomia e que não haja concorrência desleal. E é exatamente nas mãos

dos fiscais e funcionários da Fazenda do Estado que teremos isso. Mas é preciso

diálogo, e, no que depender de nós, incentivaremos para haja diálogo e

entendimento. Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Vanderlei Jangrossi) - 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 Carlin Moura. A Presidência

defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o

Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi;

ilustre Líder da Maioria, Deputado Domingos Sávio; telespectadores da TV

Assembleia. Faço um cumprimento especial aos Agentes Penitenciários presentes na

galeria, aos ilustres Defensores Públicos de Minas Gerais e aos Procuradores do

Estado que também se encontram nas dependências da Casa. É interessante

fazermos hoje esta discussão sobre a situação dos Agentes Penitenciários,

especialmente no dia em que temos presença significativa de servidores da carreira

jurídica do Estado de Minas Gerais. Antes de adentrarmos o tema da Defensoria

Pública, é importante fazermos alguns esclarecimentos, sob a ótica do Bloco PT-

PMDB-PCdoB, sobre o andamento das questões dos Agentes Penitenciários. Ilustre
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Deputado Domingos Sávio, no nosso entendimento, não houve avanço algum por

parte do governo do Estado no que diz respeito aos Agentes Penitenciários. Temos a

compreensão de que se trata de uma categoria sensível e essencial para o Estado. É

tão sensível, que Minas tem mais de 10 mil Agentes Penitenciários contratados. O

fato de ser sensível não autoriza, de forma alguma, em pleno século XXI, haver

tratamento que desrespeite a Constituição Federal e uma lei aprovada nesta Casa.

No nosso entendimento, o governo do Estado não está respeitando e cumprindo a lei

da contratação que rege os contratos dos Agentes Penitenciários. É preciso haver

clareza maior. O governo do Estado precisa sinalizar, de forma clara, que não pode

punir alguém pelo simples fato de ter participado de greve, de movimento

reivindicatório, que demorou um único dia, foi ordeiro e plausível, dentro da

normalidade e de clima natural no movimento reivindicatório. Houve punição

desrespeitando a lei. Foram demitidos mais de 200 contratados sem o devido

processo legal e a instauração de inquérito administrativo individualizado, e mais de

200 ficaram com os contratos suspensos, sem haver processo administrativo

individualizado. O procedimento foi feito por meio de duas portarias. Todas as

pessoas foram colocadas no mesmo bojo. E o governo, de forma confusa, tenta

consertar seu erro, mas, a cada dia que passa, causa mais confusão. Nosso bloco

entende que os efeitos dessas duas portarias precisam ser suspensos, os demitidos

precisam voltar com seus contratos. Se o governo do Estado afirma que houve abuso

por parte das pessoas, que apresente as provas. Muito se diz que há vídeo

mostrando os abusos, então os apresente, traga-os para esta Casa, abra inquérito

administrativo, aponte o responsável individualizado, apure. Uma vez comprovado o

desvio de conduta, essa pessoa receberá a pena na medida do seu comportamento.

O que não podemos aceitar de forma alguma, e não aceitamos, é a pena coletiva, a

criminalização do movimento legítimo dos Agentes Penitenciários. Para nós, só

haverá avanço quando o governo do Estado sinalizar para este caminho. Não

podemos, em pleno século XXI, punir servidor público porque fez um dia de

mobilização. Assim que o Tribunal de Justiça declarou ilegal a greve, voltaram no dia

seguinte, mas não puderam trabalhar. Então há incoerência por parte do governo do

Estado. São trabalhadores, pais e mães de família que dependem deste salário, que
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estão hoje passando grandes dificuldades. No fim de semana, vimos aqui os Agentes

quase desmaiarem por causa da greve de fome. Tiveram de suspendê-la, e não

houve sensibilização alguma por parte do governo do Estado. Então, de forma clara e

transparente, pedimos para o problema ser enfrentado. Revogam-se as portarias, e

voltamos com os contratos dos trabalhadores. Se houver alguém que tenha cometido

abuso, seremos os primeiros a exigir punição, mas apresentem as provas. Estão

falando das fitas, e já as requisito da tribuna. Faço questão de assistir às mesmas e

ver se houve alguém que abusou na sua conduta. Se esta pessoa for identificada e

ficar comprovado o abuso, será punida. Mas percebemos que esta não é a realidade.

Durante todos esses dias, os Agentes estiveram presentes na Casa, de forma

ordeira, tranquila. No fim de semana inteiro, estiveram conosco, participaram da

Conferência Estadual de Comunicação e até aprovaram moção que teve o amplo

apoio da sociedade mineira, que menciona que o movimento deles nem sequer está

tendo a devida divulgação pela mídia, pelos meios de comunicação de Minas Gerais.

Então nosso posicionamento é que o governo do Estado precisa sinalizar com mais

clareza. Da forma como está, não se avançou, e queremos avanço, pedindo e

exigindo, porque estamos no nosso direito. Que o governo do Estado cumpra a lei

proposta por ele mesmo e aprovada na Casa, que diz que a punição tem de ser

precedida de inquérito administrativo individualizado e devidamente apurado, e

ninguém pode ser punido antes do seu julgamento, do seu direito de defesa e do

contraditório.

O que ocorreu em Minas Gerais em relação aos Agentes Penitenciários foi um

verdadeiro abuso e desrespeito à legislação no Estado.

Aproveito a ocasião para falar sobre a questão dos servidores públicos. Chegou às

mãos de todos os Deputados um documento da Defensoria Pública de Minas Gerais,

um diagnóstico com conteúdo fundamental e bastante interessante, mostrando a

situação também calamitosa em que se encontram os Defensores Públicos do

Estado.

A Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais - Adep-MG -, preocupada

com a crise instalada na Defensoria Pública mineira, sintetizou nesse documento os

principais indicadores sociais e financeiros, que, aliás, Sr. Presidente, foram
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coletados pelo próprio Ministério da Justiça num documento intitulado “Diagnóstico da

Defensoria Pública no Brasil”.

A Adep-MG deseja que essa síntese sirva de subsídio para a elaboração de

políticas públicas em Minas Gerais que fortaleçam o acesso à Justiça das pessoas

pobres do nosso Estado, as quais não têm como pagar um advogado. Para que se

tenha um Estado Democrático de Direito plenamente viabilizado, é preciso que todos

tenham acesso à Defensoria Pública para a defesa de seus direitos essenciais.

A autonomia da Defensoria Pública em Minas Gerais precisa ser consolidada em

legislação estadual. Minas é um dos poucos Estados em que não há uma legislação

estadual contendo as atribuições e as prerrogativas e prevendo a autonomia da

Defensoria Pública. Por exemplo, nos Estados de Alagoas, Mato Grosso, Mato

Grosso do Sul, Roraima, Rondônia e Rio Grande do Sul, o Defensor Público-Geral

tem a atribuição de propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus

cargos. Além disso, temos também, em diversos outros Estados, a fixação de

reajustes e vencimentos e a previsão de concurso para ingresso na carreira de

Defensor Público. Tudo isso está previsto em legislação estadual. Minas não tem

legislação estadual a respeito.

Os Defensores de Minas também alertam no documento para o fato de que a Lei

Complementar Federal nº 132, de 2009, inovou, democratizando a gestão das

Defensorias Públicas, principalmente com a criação das ouvidorias. Ainda não foi

implementada em Minas Gerais uma dessas ouvidorias. É preciso, com urgência,

implementar a Ouvidoria da Defensoria Pública no ordenamento jurídico do Estado.

É interessante ressaltar que hoje Defensorias Públicas de 15 Estados já possuem

fundo próprio com fontes de receita provenientes de parcela das custas e dos

emolumentos extrajudiciais; de auxílios, legados ou subvenções; de contratos e

convênios firmados com entidades públicas ou privadas; de taxas e valores havidos

em concursos de ingresso. Apenas nove Estados da Federação não possuem

nenhuma captação de recursos por fundo próprio, entre eles o nosso Estado - aliás,

Minas Gerais, que faz tanta questão, e de forma importante, de ser vanguarda para

os Estados brasileiros, nesse aspecto está a dever à Defensoria Pública. Apesar de

se ver um avanço sensível no aporte de recursos à Defensoria Pública nos últimos
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anos, é de se registrar que a Defensoria Pública de Estados como Rio de Janeiro,

com mais de R$256.000.000,00, em 2008, e São Paulo, com mais de

R$427.000.000,00, em 2008, registram o recebimento de recursos quase duas ou

quatro vezes maior que os investimentos registrados na Defensoria Pública de Minas

Gerais, que só recebeu, em 2008, R$131.000.000,00.

Que Estado de resultados é Minas Gerais? O Estado de resultados que não

valoriza os instrumentos de defesa do pobre e do mais necessitado? Para muitas

coisas existe dinheiro, mas, para investir naquilo que atende à população mais

carente, falta. Causa-nos preocupação o fato de Minas Gerais investir na Defensoria

Pública menos que a média nacional - cerca de 0,4% do orçamento total do Estado. E

a redução desse investimento é de 0,3%, em 2008, para 0,24%, em 2009.

Senhoras e senhores, quanto mais o povo precisa de um Defensor, mais o Estado

vem reduzindo os investimentos na Defensoria Pública. Aumenta-se o investimento

para o Centro Administrativo de R$600.000.000,00 para R$1.500.000.000,00 e

reduzem-se os investimentos na Defensoria Pública, aprofundando a crise na defesa

dos hipossuficientes em Minas Gerais, que são os mais carentes, os mais

necessitados, aqueles que dependem da assistência pública do Estado e que hoje

sofrem nas filas da Defensoria Pública.

Confirmando análise da Associação dos Defensores Públicos - Adep -, verificou-se

que o número de Defensores Públicos na ativa em Minas Gerais vem caindo ano

após ano, mesmo após a realização de vários concursos, em razão da elevadíssima

taxa de evasão da carreira - um Defensor a cada 12 dias em média -, motivada por

distorções na política remuneratória dos Defensores Públicos deste Estado.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Deputado Carlin Moura, quero

cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento. Gostaria de registrar que estive hoje com

os Defensores nesta Casa e em Brasília, para participar da Conferência Nacional de

Segurança Pública, em que votamos a favor da diretriz de fortalecimento da

Defensoria. Neste mês, o governo federal estabeleceu que temos de ter no mínimo

um Defensor em cada penitenciária para defender os trabalhadores, os pobres que

estão lá presos.

Parabenizo V. Exa. pelo pronunciamento porque, afinal, esse assunto também é
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questão de segurança pública. Sabemos que os Agentes estão aqui aguardando

justiça e que realmente a lei neste Estado seja cumprida. Por isso, queremos unir

esforços para que sejam resolvidas essas questões tão sérias, como o fortalecimento

da Defensoria Pública e a solução definitiva da situação dos Agentes Penitenciários,

que apenas querem que a lei se cumpra, pois a legislação votada nesta Casa hoje é

lei e deve ser cumprida no Estado. Muito obrigada, Deputado.

O Deputado Carlin Moura* - Cumprimento a ilustre Deputada Maria Tereza Lara,

Vice-Presidente da Comissão de Segurança Pública, que sabe perfeitamente a

importância dos Defensores Públicos para termos uma Justiça plena em Minas

Gerais, como também o importante papel dos Agentes Penitenciários.

Sr. Presidente, para concluir, farei rapidamente o restante da leitura do documento.

O Ministério da Justiça constatou o número insuficiente de Defensores Públicos por

população-alvo - acima de 10 anos, com renda de até três salários mínimos -,

atingindo no ano de 2008 em Minas Gerais mais de 31 mil assistidos em potencial por

Defensor Público, contra a média recomendada, que é de 11 mil. Percebe-se, assim,

em Minas Gerais, uma distorção na política remuneratória dos Defensores Públicos,

que recebem bem abaixo da média, tanto no parâmetro inicial, que é R$6.580,00,

contra a média nacional, de R$9.886,96 no início de carreira, quanto no parâmetro

final, que em Minas é de R$10.002,30, contra a média nacional, que é de

R$13.000,00. Há de se destacar ainda que os Defensores Públicos de Minas Gerais

são remunerados por parcela única, sem qualquer adicional ou gratificação.

Concluindo, Sr. Presidente, Minas Gerais atende apenas 37,07% de suas comarcas

com serviços de Defensoria Pública. Olha que fato grave: temos 853 Municípios,

sendo que mais de 500 deles não têm a Defensoria Pública. Entretanto, a Defensoria

Pública de Minas Gerais atendeu 1.237.264 pessoas em 2006, uma média de 2.610

atendimentos por Defensor. É o quarto melhor índice de produtividade absoluto e

relativo em todo o País.

Assim, Sr. Presidente, a Associação dos Defensores Públicos entende, com o que

concordamos, que é urgente e necessário reformar a Lei Complementar nº 65, de

2003, para nela incluir e aprofundar as alterações legislativas iniciadas com a Lei

Complementar Federal nº 1.432, de 2009, como detalhamento da autonomia e
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regulamentação da Ouvidoria Externa da Defensoria Pública de Minas Gerais. É

preciso reformular a política remuneratória dos Defensores Públicos de Minas Gerais

para estancar com urgência o enorme êxodo para outras carreiras.

Estamos prestando solidariedade a todos os Defensores Públicos divulgando o

conteúdo desse documento, a fim de convencer todos os parlamentares desta Casa,

independentemente de matiz ideológico, de posição partidária, para fortalecer esse

importante instrumento da cidadania, a Defensoria Pública.

Mais uma vez, gostaria de fazer um grande apelo ao governo do Estado para que

faça cumprir a lei dos Agentes Penitenciários, que se encontram aqui praticamente

em greve de fome, pois não têm salários. Estão com seus contratos suspensos,

foram demitidos e estão com contas para pagar, de água, luz, telefone e escola das

crianças. Assim, fazemos um apelo ao governo do Estado, ao Sr. Governador Aécio

Never e ao Vice-Governador Anastasia: que sinalizem de forma mais clara e objetiva.

Esse impasse não pode continuar. O Bloco PT-PMDB-PCdoB está disposto a fazer

todos os esforços para apresentar uma solução digna, que respeite o direito de greve,

o direito à mobilização e que faça prevalecer a lei. Caso alguém tenha cometido

alguma falta grave, será punido de acordo com a sua responsabilidade. Para isso tem

de haver um inquérito administrativo, individualizado, respeitando o contraditório e a

ampla defesa. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela complacência e atenção.

* - Sem revisão do orador.

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

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 46/2008 e do Projeto de Lei nº

3.865/2009 e, em 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.466 e 3.619/2009, uma vez que

permaneceram em ordem do dia por seis reuniões; informa ao Plenário que, no

decorrer da discussão, foi apresentada à Proposta de Emenda à Constituição nº

46/2008 uma emenda da Deputada Ana Maria Resende e outros, que recebeu o nº 2;

e, nos termos do art. 201, c/c o § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha a

emenda com a proposta à Comissão Especial, para parecer.
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- O teor da emenda apresentada é o seguinte:

EMENDA Nº 2 À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 46/2008

Substitua-se no “caput” do art. 256, a que se refere o art. 1º da Proposta de

Emenda à Constituição nº 46, a expressão “Dia das Gerais” por “Dia dos Gerais” e no

“caput” e no § 2º do mesmo artigo, a expressão “dia 23 de março” por “dia 8 de

dezembro”.

Sala das Reuniões, 17 de novembro de 2009.

Ana Maria Resende - Ademir Lucas - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlin Moura - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro

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

Diniz - Doutor Viana - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento - Fábio

Avelar - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - Ivair Nogueira - José Henrique - Juarez Távora

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

Pinduca Ferreira - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -

Tenente Lúcio - Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi - Tiago Ulisses - Walter Tosta

- Weliton Prado - Wander Borges - Zé Maia.

Justificação: A referida emenda é de suma importância, pois visa adequar essas

expressões à verdade histórica e às comemorações já realizadas nesta data.

A data de 8 de dezembro remete ao ano de 1695, quando se tem o início do

funcionamento da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Morrinhos e da

inauguração de sua Igreja Matriz.

É importante ressaltar que em 8/12/2008 ocorreu a primeira comemoração do Dia

dos Gerais, em Matias Cardoso, ponto final da Expedição Caminho dos Geraes, que

focalizou os povos e comunidades tradicionais. Sendo assim, devemos também

permanecer com esta data.

Já a expressão “Dia dos Gerais” se refere aos Campos Gerais do Norte de Minas,

onde está situada a cidade de Matias Cardoso.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação desta

emenda.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
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Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 18,

às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a

ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem

do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 49/2009, EM

18/3/2009

Às 14h21min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Delvito Alves e Getúlio Neiva (substituindo o Deputado Gilberto Abramo, por

indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Carlos Mosconi, 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 Presidente e

Vice-Presidente e designar o relator da matéria. O Presidente determina a distribuição

das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Getúlio

Neiva para escrutinador. Feita a apuração dos votos, são eleitos para Presidente o

Deputado Carlos Mosconi e para Vice-Presidente o Deputado Delvito Alves, ambos

com três votos. A seguir, a Presidência designa relator da matéria o Deputado Delvito

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião extrordinária a ser

convocada, por meio de edital, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Delvito Alves - Adelmo Carneiro Leão - Délio

Malheiros.

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 10/11/2009

Às 15h26min, 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
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Vanderlei Jangrossi, 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 a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa

o recebimento da seguinte proposição, da qual designou como relator o Deputado

citado a seguir: Projeto de Lei nº 3.828/2009 (Deputado Chico Uejo). Passa-se à 1ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, cada um por sua vez, é aprovado o parecer pela aprovação, em turno único,

da Mensagem nº 424/2009, na forma do projeto de resolução que apresenta (relator:

Deputado Vanderlei Jangrossi); e rejeitado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do

Projeto de Resolução nº 2.207/2008 (relator: Deputado Chico Uejo). A Presidência

designa como novo relator do Projeto de Resolução nº 2.207/2008 o Deputado

Antônio Carlos Arantes, que apresenta parecer pela aprovação do projeto, no 2º

turno, com a Emenda nº 1, que apresenta. Submetido a discussão e votação, é

aprovado o parecer. 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, Fábio Avelar, Antônio

Carlos Arantes, Carlos Gomes e Domingos Sávio em que solicitam seja realizada

audiência pública no Município de Capelinha para debater a fiscalização do meio

ambiente, através dos órgãos competentes. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença 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 novembro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Chico Uejo - Domingos

Sávio.

ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/11/2009
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Às 10h15min, comparece na Câmara Municipal de Pains o Deputado Délio

Malheiros, membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa

que a reunião se destina a discutir, em audiência pública, o impacto ambiental da

exploração mineral, em especial da de calcário, no Município de Pains. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Letícia Ribeiro

Marquete, Procuradora da República, e Maria Cláudia Pinto, Superintendente

Regional da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,

representando o Sr. José Carlos Carvalho, titular dessa Pasta; e os Srs. Diógenes

Scipioni Vial, Superintendente de Mineração e Metalurgia da Secretaria de

Desenvolvimento Econômico, representando o Sr. Sérgio Barroso, titular dessa

Pasta; Ronaldo Márcio Gonçalves e Paulo de Tarso Faria, respectivamente, Prefeito

Municipal e Presidente da Câmara Municipal de Pains; Mário Silva Oliveira,

Secretário de Meio Ambiente de Pains; Willian Mendonça, Secretário de Meio

Ambiente de Pimenta; René Vilela, da Gestão de Conflitos Relacionados à Mineração

- Gescon -, da Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável, do

Ministério do Meio Ambiente; Carlos von Sperring, Consultor do Sindiextra,

representando o Sr. Fernando Coura, Presidente dessa entidade; Adriano Garcia de

Souza, Chefe do Escritório do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renováveis - Ibama - em Lavras, representando o Sr. Roberto Messias

Franco, Presidente desse órgão; e Fábio Galindo Silvestre, Coordenador das

Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente das Comarcas Integrantes do

Alto São Francisco, 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. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.
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Fábio Avelar, Presidente - Gil Pereira - Antônio Júlio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.982/2008

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

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

objetivo dar denominação de Rodovia Vereador Eduardo Luiz de Siqueira ao trecho

da Rodovia MG-347 que menciona.

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

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que

apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do

art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.982/2008 tem por finalidade dar a denominação de Vereador

Eduardo Luiz de Siqueira ao trecho da rodovia que liga os Municípios de Conceição

das Pedras e Pedralva.

Ressalte-se, inicialmente, que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem como objetivo identificar corretamente o trecho a ser

denominado e esclarecer que ele faz parte do Programa de Pavimentação de

Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios – ProAcesso –, da Secretaria de

Estado de Transportes e Obras Públicas.

No que toca ao mérito, cabe destacar que Eduardo Luiz de Siqueira foi eleito

Vereador em Conceição das Pedras em 1977, exercendo o mandato até 1982,

período em que participou da construção de obras importantes para a comunidade,

como a Escola Estadual Antônio Carlos, o prédio da Prefeitura Municipal e o posto de

saúde.

Entendemos, assim, que a homenagem que lhe está sendo feita por intermédio do

projeto de lei em análise pretende demonstrar o reconhecimento aos relevantes

serviços prestados àquela comunidade.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº

1.982/2008 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Irani Barbosa, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.437/2008

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar denominação de José Cícero Pestana à rodovia que liga o Município de

Josenópolis ao Município de Padre Carvalho.

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

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que

apresentou.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos

termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.437/2008 tem por escopo dar a denominação de José Cícero

Pestana à rodovia que liga o Município de Josenópolis ao Município de Padre

Carvalho.

Ressalte-se, inicialmente, que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem como objetivo registrar que esse trecho rodoviário faz

parte do Programa de Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos

Municípios - Proacesso -, da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.

José Cícero Pestana foi líder e agricultor da região, incentivador de ações que

promovessem o progresso local. Lutou por um acesso mais rápido e eficiente para o

desenvolvimento do Município e consequentemente uma significante melhora na

qualidade de vida da população.

Portanto, a homenagem que lhe está sendo feita por intermédio do projeto de lei em

análise demonstra o reconhecimento da comunidade aos serviços prestados.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.437/2008, em turno

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

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Irani Barbosa, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.470/2008

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela tem por objetivo dar

denominação de Cirilo Pereira da Fonseca à estrada que liga o Município de Campo

Azul ao entroncamento da Rodovia MG-202, em Ubaí.

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

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que

apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do

art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.470/2008 tem por finalidade dar a denominação de Cirilo

Pereira da Fonseca à estrada que liga o Município de Campo Azul ao entroncamento

da Rodovia MG-202, em Ubaí.

Ressalte-se, inicialmente, que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem como objetivo esclarecer que o trecho rodoviário de que

trata o projeto faz parte do Programa de Pavimentação de Ligações e Acessos

Rodoviários aos Municípios – ProAcesso –, da Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas.

Nascido na fazenda denominada Rancharia, no Município de Brasília de Minas, em

1906, Cirilo Pereira da Fonseca foi tropeiro e um dos desbravadores da região. Na

política, tornou-se militante e gozava de grande prestígio junto aos seus concidadãos.

Por essas razões, entendemos que a homenagem que lhe está sendo feita por

intermédio do projeto de lei em análise pretende demonstrar o reconhecimento aos

serviços prestados àquelas comunidades.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.470/2008, em turno

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

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Irani Barbosa, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.472/2008

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar denominação de Evaristo Bispo de Sá à rodovia que liga o Município de

Padre Carvalho ao entroncamento da BR-251.

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

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que

apresentou.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos

termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.472/2008 tem por escopo dar a denominação de Evaristo

Bispo de Sá à rodovia que liga o Município de Padre Carvalho ao entroncamento da

BR-251.

Ressalte-se, inicialmente, que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem como objetivo registrar que esse trecho rodoviário faz

parte do Programa de Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos

Municípios - Proacesso -, da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.

Evaristo Bispo de Sá nasceu em 1916 e foi um dos desbravadores da região, além

de tropeiro e líder político. Exerceu os cargos de Juiz de Paz e Delegado Distrital de

Polícia, período em que houve um florescimento da ordem pública na região. Com o

auxílio de enxadas e enxadões, foi um dos que ajudou abrir a estrada cuja

denominação é objeto do projeto de lei em análise.

Portanto, a homenagem que lhe está sendo feita é justa e oportuna, demonstrando

o reconhecimento da comunidade aos relevantes serviços prestados.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.472/2008, em turno

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

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Rêmolo Aloise, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.981/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela tem por objetivo dar

a denominação de Octávio Eulálio da Silva à rodovia que liga o Município de Coração

de Jesus ao Município de São João do Pacuí.

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

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que

apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do

art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.981/2009 tem por finalidade dar a denominação de Octávio

Eulálio da Silva à rodovia que liga o Município de Coração de Jesus ao Município de

São João do Pacuí.

Ressalte-se, inicialmente, que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem como objetivo registrar que esse trecho rodoviário faz

parte do Programa de Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos

Municípios - Proacesso -, da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.

Quanto ao mérito, cabe observar que Octávio Eulálio da Silva nasceu em Coração

de Jesus, em 1911, onde exerceu o cargo de jurado no fórum dessa comarca por

vários anos. Em São João do Pacuí foi eleito vereador e lutou pelas reivindicações

sociais e pelo desenvolvimento da região.

Portanto, a homenagem que lhe está sendo feita por intermédio do projeto de lei em

análise pretende demonstrar o reconhecimento pelos serviços prestados àquelas

comunidades.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.981/2009, em turno

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

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Rêmolo Aloise, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.263/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar a denominação de Prefeito José Boaventura Leite Jr. ao trecho da

Rodovia MG-0925 entre a BR-135 e a sede do Município de Morro da Garça

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/4/2009 e, a seguir,

distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102,

III, “a”, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Em 19/5/2009, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –, a

fim de obter informações sobre o referido trecho rodoviário; e ao autor, para a

comprovação do falecimento do homenageado.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.263/2009 tem por escopo dar a denominação de Prefeito José

Boaventura Leite Jr. ao trecho da Rodovia MG-0925 compreendido entre a BR-135 e

a sede do Município de Morro da Garça.

Em seu art. 2º, o projeto determina que o Departamento de Estradas de Rodagem

do Estado de Minas Gerais - DER-MG - providencie a colocação no local de placas

indicativas com o nome da rodovia.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão enumeradas no art. 22 da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas
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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 § 1º do

art. 25 da Lei Maior, que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no

campo privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos não

constitui assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei

n° 13.408, de 1999, que dispõe sobre a matéria, est abelecendo a exigência de que o

homenageado seja falecido e que se tenha destacado por serviços prestados à

coletividade.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à

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

de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto em

tela por membro deste Parlamento.

O Diretor-Geral do DER-MG, em resposta à diligência solicitada, manifestou-se

favoravelmente à pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o referido

trecho não possui denominação oficial.

Embora não haja óbice à tramitação desta proposição, apresentamos a Emenda nº

1, ao final deste parecer, para suprimir o art. 2º, uma vez que a sinalização das

rodovias estaduais é atividade intrínseca às competências do DER-MG, o que

dispensa dispositivo normativo a respeito.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 3.263/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 2º.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Chico Uejo - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.563/2009
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade pública a Associação União Sport Clube, com sede no Município de Piraúba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/8/2009 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 3.563/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação União Sport Clube, com sede no Município de Piraúba.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 66, § 1º, dispõe que, em

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

congênere, legalmente constituída e declarada de utilidade pública estadual; e o art.

77 determina que os cargos eletivos, funções de direção da associação e os Diretores

nomeados nos termos do estatuto não serão remunerados.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalide e legalidade do Projeto

de Lei nº 3.563/2009.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ronaldo Magalhães - Chico

Uejo.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.587/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar a denominação de Domingos Teixeira de Souza Chaves ao trecho da

rodovia que liga os Municípios de Gameleiras e Catuti.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 8/8/2009, a matéria foi distribuída às

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

Públicas.

Vem agora a esta Comissão para o exame preliminar dos aspectos jurídico,

constitucional e legal, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188, do

Regimento Interno.

Em 25/8/2009, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –, a

fim de obter informações sobre a referida rodovia.

De posse da resposta, passamos à análise do projeto de lei.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.587/2009 tem por escopo dar a denominação de Domingos

Teixeira de Souza Chaves ao trecho da rodovia que liga os Municípios de Gameleiras

e Catuti.

Na Constituição da República, no que se refere à competência normativa, as

matérias que só podem ser reguladas pela União estão elencadas no art. 22 e as que

são reguladas pelo Município estão previstas no art. 30. Com relação ao Estado

membro, o § 1° do art. 25 faculta-lhe tratar dos te mas que não se enquadram no

campo privativo da União ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei nº 13.408, de 1999, que dispõe sobre a

matéria, estabelecendo a exigência de que o homenageado seja falecido e que se

tenha destacado por serviços prestados à coletividade.
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Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à

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

de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto em

exame por membro deste Parlamento.

Cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, em resposta à diligência solicitada,

manifestou-se, por meio da nota técnica datada de 13/10/2009, favoravelmente à

pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o referido trecho não possui

denominação oficial.

Por fim, apresentamos a Emenda no 1 com a finalidade de identificar corretamente

o trecho que se pretende denominar.

Conclusão

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

do Projeto de Lei no 3.587/2009 com a seguinte Emenda no 1.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1o a seguinte redação:

“Art. 1o – Fica denominado Domingos Teixeira de Souza Chaves o trecho da

Rodovia MG-635 que liga o Município de Gameleiras ao Município de Catuti.”.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Ronaldo Magalhães - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.624/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Braulio Braz, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar a denominação de José Rosângelo de Oliveira ao trecho da Rodovia MG-135 que

liga os Municípios de Bias Fortes e Antônio Carlos.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/8/2009 e distribuída às

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

Públicas.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

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

Em 1º/9/2009, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, a

fim de obter informações sobre o referido trecho rodoviário.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.624/2009 tem por finalidade dar a denominação de José

Rosângelo de Oliveira ao trecho da Rodovia MG-135 que liga os Municípios de Bias

Fortes e Antônio Carlos.

No tocante à competência normativa, as matérias que só podem ser reguladas pela

União estão listadas no art. 22 da Constituição da República; as que são reguladas

pelo Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura a

prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e suplementar as

legislações federal e estadual, para melhor atender às suas peculiaridades. Quanto

ao Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do art. 25, que lhe faculta

tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do

Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos não

constitui assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

Com relação à deflagração do processo legislativo, a matéria não se encontra entre

as reservadas pelo art. 66 da Constituição do Estado à Mesa da Assembleia ou aos

titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de

Contas. Pode, portanto, ser apresentada por membro desta Casa.

Apesar dessas considerações, cabe ressaltar que o DER-MG emitiu parecer

contrário à proposição em exame, informando que o trecho que se pretende

denominar já tem denominação oficial.

Com efeito, a Lei no 17.691, de 2008, dá a denominação de Deputado José

Bonifácio - Zé Bodeco - à Rodovia MG-135, que liga o Município de Barbacena ao

Município de Bias Fortes.

Tendo em vista essa constatação e que toda homenagem pública deve perpetuar-
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se, o caráter de perenidade deve ser mantido, em respeito ao princípio da

razoabilidade. Apenas um fato novo que maculasse a reputação do homenageado

poderia justificar a mudança de denominação, mas como isso não ocorreu, ela deve

permanecer.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei n° 3.624/2009.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Chico Uejo - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.782/2009

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Fundação Arapiara para o Progresso da Reabilitação - Funar -,

com sede no Município de Belo Horizonte.

Examinada preliminarmente a matéria 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 3.782/2009 pretende declarar de utilidade pública a Fundação

Arapiara para o Progresso da Reabilitação - Funar -, com sede no Município de Belo

Horizonte, que tem como finalidade propagar e difundir os conceitos de reabilitação,

propiciando à comunidade brasileira, especialmente à mineira, a utilização dos

valiosos recursos dessa especialização.

Na consecução de suas metas, organiza cursos, seminários e congressos, visando

à formação, especialização e aperfeiçoamento de pessoal técnico no campo da

reabilitação, administração hospitalar, enfermagem e atividades afins; promove

estudos e pesquisas de caráter técnico, social e econômico, objetivando a ampliação

da assistência à pessoa com deficiência física e sensorial; e colabora com os poderes
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públicos na busca de soluções para os problemas concernentes às suas finalidades.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por finalidade dar nova redação ao art. 1º do projeto, para acrescentar o

nome do Município sede da entidade.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.782/2009, em turno

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

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Fahim Sawan, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.861/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Bom Samaritano, com sede no Município

de Pouso Alegre.

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 3.861/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Bom Samaritano, com sede no Município de Pouso Alegre, que tem como finalidade

prestar assistência social e educacional a seus associados.

Na consecução de sua meta, desenvolve atividades com o objetivo de combater a

fome e a pobreza e estimular a valorização do ser humano e o respeito à sua

dignidade. Com esse propósito, distribui medicamentos e cestas básicas, além de

promover cursos profissionalizantes.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.861/2009,
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em turno único.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.905/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Orquestra e Coro Mestre Vicente, com sede no

Município de Mariana.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/10/2009 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 3.905/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Orquestra e Coro Mestre Vicente, com sede no Município de Mariana.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 8º que as

atividades da Diretoria e do Conselho Fiscal não serão remuneradas; e no parágrafo

único do art. 27 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a instituição de caridade.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.905/2009.
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Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Chico Uejo - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.908/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela tem por objetivo declarar

de utilidade pública o Instituto de Cegos do Brasil Central – ICBC –, com sede no

Município de Uberaba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/10/2009 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 3.908/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto de Cegos do Brasil Central – ICBC –, com sede no Município de Uberaba.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no parágrafo único do

art. 28 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidades congêneres, registradas no Conselho Nacional de Assistência

Social ou a entidade pública; e no parágrafo único do art. 29 dispõe que é vedada a

remuneração de seus dirigentes, Conselheiros, mantenedores ou associados.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei nº 3.908/2009.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Ronaldo Magalhães - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.914/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores Rurais de Plazil,

com sede no Município de São Romão.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/10/2009 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 3.914/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Pequenos Produtores Rurais de Plazil, com sede no Município de São

Romão.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 14 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; e no art. 34 dispõe que não remunera as

atividades de seus Diretores, Conselheiros, bem como as dos associados.
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Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.914/2009.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Ronaldo Magalhães - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.917/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Núcleo de Incentivo à Cultura – NIC –, com sede no

Município de Contagem.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/10/2009 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 3.917/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Núcleo de Incentivo à Cultura – NIC –, 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. 35 que, na

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

congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social; e no art. 36

dispõe que não remunera os membros da diretoria e dos conselhos.
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Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.917/2009.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Chico Uejo - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.924/2009

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 Casa de Guadalupe, com sede no Município de

Itajubá.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/10/2009 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 3.924/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Casa de Guadalupe, 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 parágrafo único do art. 11 do estatuto constitutivo da instituição

determina que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros fiscais não serão

remuneradas; e o art. 39 dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei nº
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9.790, de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito

privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse

Público – Oscips –, preferencialmente com o mesmo objetivo.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.924/2009.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Padre

João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.597/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o projeto de

resolução em epígrafe tem por objetivo aprovar as alienações de terras devolutas que

especifica, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do

Estado.

A proposição recebeu da Comissão de Constituição e Justiça parecer por sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e, da Comissão autora, parecer por sua

aprovação na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão apreciar a matéria, atendo-se aos lindes

estabelecidos no art. 102, VII, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Resolução nº 2.597/2008 pretende aprovar, de conformidade com o

disposto no inciso XXXIV do art. 62 da Constituição do Estado, as alienações de seis

glebas de terras devolutas situadas nos Municípios de Indaiabira, Montezuma, Rio

Pardo de Minas e Vargem Grande do Rio Pardo, todas com área entre 100ha e

250ha.

Cumpre esclarecer ainda que os respectivos processos de alienação, instruídos

pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais – Iter-MG –, obedecem ao

disposto no § 6º do art. 247 da Constituição do Estado e na Lei nº 11.020, de 1993,

que dispõe sobre terras públicas e devolutas estaduais. Assim, as glebas serão



____________________________________________________________________________
1352

alienadas mediante compra preferencial pelo legítimo posseiro, pelo preço de

mercado, o qual, além disso, deverá cobrir os gastos decorrentes da instrução dos

processos.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Política Agropecuária e

Agroindustrial apresentou o Substitutivo nº 1, com a finalidade de retirar da relação de

processos constante do anexo da proposição um requerente que pretende legitimar

outros dois lotes, totalizando área maior que o limite constitucional, além de três

irmãos que pretendiam legitimar terra contígua, o que é vedado pelo inciso V do § 7º

do art. 247 da Constituição do Estado.

Com essas alterações, não há impedimento para a promulgação do projeto de

resolução em análise, uma vez que a transferência de domínio das glebas não

acarretará repercussão financeira ou orçamentária.

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, apresentado pela Comissão de

Política Agropecuária e Agroindustrial.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio, relator - Lafayette de Andrada - Adelmo

Carneiro Leão - Juarez Távora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.619/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o projeto de

resolução em epígrafe tem por objetivo aprovar as alienações de terras devolutas que

especifica, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do

Estado.

A proposição recebeu da Comissão de Constituição e Justiça parecer por sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e, da Comissão autora, parecer por sua

aprovação na forma apresentada.

Cabe agora a esta Comissão analisar as possíveis repercussões financeiras da

matéria, de acordo com o art. 102, VII, combinado com o art. 188, do Regimento
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Interno.

Fundamentação

O Projeto de Resolução nº 2.619/2008 pretende aprovar, de conformidade com o

disposto no inciso XXXIV do art. 62 da Constituição do Estado, as alienações de duas

glebas de terras devolutas situadas no Município de Rio Pardo de Minas, ambas com

área entre 100ha e 250ha.

Acompanhada de processos em nome de cada requerente, instruídos pelo Instituto

de Terras do Estado de Minas Gerais – Iter-MG –, a proposição obedece ao disposto

no § 6º do art. 247 da Constituição do Estado e na Lei nº 11.020, de 1993, que dispõe

sobre terras públicas e devolutas estaduais. Assim, as glebas serão alienadas

mediante compra preferencial pelo legítimo posseiro, pelo preço de mercado, o qual,

além disso, deverá cobrir os gastos decorrentes da instrução dos processos.

Cabe ressaltar que o projeto de resolução em análise não encontra óbice a sua

promulgação, pois as transferências de domínio se darão sem repercussão financeira

ou orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

2.619/2008, no 1º turno.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio, relator - Lafayette de Andrada - Adelmo

Carneiro Leão - Juarez Távora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.910/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o projeto de

resolução em epígrafe tem por objetivo aprovar as alienações de terras devolutas que

especifica, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do

Estado.

A proposição recebeu da Comissão de Constituição e Justiça parecer por sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e, da Comissão autora, parecer por sua

aprovação na forma apresentada.
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Cabe agora a esta Comissão analisar as possíveis repercussões financeiras da

matéria, de acordo com o art. 102, VII, combinado com o art. 188, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Resolução nº 2.910/2008 pretende aprovar, de conformidade com o

disposto no inciso XXXIV do art. 62 da Constituição do Estado, as alienações de oito

glebas de terras devolutas situadas nos Municípios de Montezuma e Rio Pardo de

Minas, todas com área entre 100ha e 250ha.

Acompanhada de processos em nome de cada requerente, instruídos pelo Instituto

de Terras do Estado de Minas Gerais – Iter-MG –, a proposição obedece ao disposto

no § 6º do art. 247 da Constituição do Estado e na Lei nº 11.020, de 1993, que dispõe

sobre terras públicas e devolutas estaduais.

Assim sendo, as glebas serão alienadas mediante compra preferencial pelo legítimo

posseiro, pelo preço de mercado, o qual, além disso, deverá cobrir os gastos

decorrentes da instrução dos processos.

Diante dessas considerações, o projeto de resolução em análise não encontra óbice

a sua promulgação, pois as transferências de domínio se darão sem repercussão

financeira ou orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

2.910/2008, no 1º turno.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Antônio Júlio - Juarez Távora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.929/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o projeto de

resolução em epígrafe tem por finalidade aprovar, de conformidade com o disposto no

art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação da terra devoluta que

especifica.
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A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 30/10/2009, e distribuída

às Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente 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 de Resolução nº 3.929/2009 tem como finalidade aprovar a alienação de

um lote de terra devoluta em nome de Cipriano Alves Pereira, situado na Fazenda

Vereda de Santa Bárbara, no Município de Rio Pardo de Minas, com área de

135,1112ha.

Nos termos do art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, compete à Assembleia

Legislativa 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, limitadas, respectivamente, a 500 e 2.000m²;

de alienação ou concessão prevista no plano de reforma agrária estadual aprovado

em lei; de concessão gratuita de área rural inferior a 50 hectares a quem cumpra os

requisitos constitucionais; de legitimação de terra devoluta rural com área de até 250

hectares, acordada em ação judicial discriminatória, cumprida sua função social, nos

termos do art. 186 da Constituição Federal, e devolução, pelo ocupante, da área

remanescente; e de alienação ou concessão de terras públicas e devolutas rurais

com área de até 100ha.

Cabe ressaltar que o § 6º do art. 247 da Carta mineira permite a alienação de área

devoluta rural, por compra preferencial, com área limitada a 250 hectares, a quem

torná-la economicamente produtiva e comprovar sua vinculação pessoal com a terra.

No exame dos processos enviados pelo Instituto de Terras do Estado de Minas

Gerais - Iter-MG -, a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial verificou que

o do requerente relacionado no projeto de resolução em análise não se enquadra

entre as citadas ressalvas constitucionais, devendo, assim, ser previamente aprovado

por esta Casa.

Ademais, tal concessão de domínio será efetivada por compra preferencial, tendo
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por fundamento o citado § 6º do art. 247 da Carta Estadual e o § 3º do art. 30 da Lei

nº 11.020, de 1993, com a redação dada pela Lei nº 12.416, de 1996.

Portanto, a legitimação de que trata a proposição em tela encontra-se em estreita

conformidade com o que dispõe a legislação vigente, não havendo impedimento a

sua tramitação nesta Casa.

Conclusão

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

do Projeto de Resolução nº 3.929/2009.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães - Fábio Avelar.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.521/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.521/2009 tem por

escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Mateus Leme o imóvel

que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma apresentada, e retorna a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Mateus Leme bem público constituído de terreno com área de 1.512m²,

situado na Rua Silva Leão, Distrito de Azurita, nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o bem destina-se ao

funcionamento de escola municipal e à construção de uma quadra poliesportiva.

Também em defesa do interesse público, o art. 2º prevê a reversão do imóvel ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura

pública de doação, não for utilizado com a finalidade prevista.

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de bem público estadual, ainda que

para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com autorização desta
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Assembleia Legislativa por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos

e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratificamos que o projeto de lei em análise encontra-se de acordo com os preceitos

legais que tratam sobre a matéria, não representa despesas para o erário e não

acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.521/2009, no

2º turno.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio, relator - Adelmo Carneiro Leão - Lafayette

de Andrada - Juarez Távora.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.261 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.261/2008, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública a Liga Municipal de Desportos de Sabará, com sede no

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

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.261/2008

Declara de utilidade pública a Liga Municipal de Desportos de Sabará, com sede

no Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Lig a Municipal de Desportos de

Sabará, com sede no Município de Sabará.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano - Ronaldo

Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.977 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.977/2009, de autoria do Deput ado Roberto Carvalho, que

declara de utilidade pública a Associação União de Amigos do Ideal Frimisa, com

sede no Município de Santa Luzia, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.977/2009

Declara de utilidade pública a entidade União de Amigos Ideal Frimisa, com sede no

Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade União de Amigos Ideal

Frimisa, com sede no Município de Santa Luzia.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães - Dimas

Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.306 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.306/2009, de autoria do Deput ado João Leite, que declara de

utilidade pública a Associação Esportiva Cultural Ponte Preta, 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.
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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° 3.306/2009

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Cultural Ponte Preta, com sede

no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Esportiva Cultural Ponte

Preta, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães - Dimas

Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.347 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.347/2009, de autoria da Deput ada Cecília Ferramenta, que

declara de utilidade pública o Clube Olímpico e Recreativo Amaro Lanari, com sede

no Município de Coronel Fabriciano, 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° 3.347/2009

Declara de utilidade pública o Clube Olímpico e Recreativo Amaro Lanari, com sede

no Município de Coronel Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Clu be Olímpico e Recreativo Amaro

Lanari, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães - Dimas
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Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.419 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.419/2009, de autoria do Deput ado Mauri Torres, que declara

de utilidade pública o Esporte Clube União, com sede no Município de Bela Vista de

Minas, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.419/2009

Declara de utilidade pública o Esporte Clube União, com sede no Município de Bela

Vista de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Esp orte Clube União, com sede no

Município de Bela Vista de Minas.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães - Dimas

Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.527 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.527/2009, de autoria do Deput ado Tenente Lúcio, que

declara de utilidade pública a Federação Mineira de Orientação - FMO -, 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.
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PROJETO DE LEI N° 3.527/2009

Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Orientação - FMO -, com sede

no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fed eração Mineira de Orientação -

FMO -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano - Ronaldo

Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.538 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.538/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que dá a

denominação de Escola Estadual Agmar Gomes do Couto, de ensinos fundamental e

médio na modalidade de educação de jovens e adultos – EJA –, à Escola Estadual de

Ensino Fundamental e Médio – EJA –, no Município de Pará de Minas, 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° 3.538/2009

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Pará de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual Professor  Agmar Gomes do Couto a

escola estadual de ensino fundamental e médio na modalidade de educação de

jovens e adultos – EJA – localizada na Penitenciária Doutor Pio Canedo – PDPC –,

situada na Estrada dos Costas, s/n°, no Município d e Pará de Minas.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.
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Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães - Dimas

Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.552 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.552/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que dá a

denominação de Escola Estadual Aloízio Castanheira a Escola Estadual de ensino

médio localizada no Município de Uberaba, 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° 3.552/2009

Dá denominação a escola estadual de ensino médio localizada no Município de

Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual Aloízio C astanheira a escola estadual

de ensino médio localizada na Rua Sinhá Teodoro, n° 226, Distrito de Ponte Alta, no

Município de Uberaba.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães - Dimas

Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.574 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.574/2009, de autoria da Deput ada Ana Maria Resende, que

declara de utilidade pública a Associação Desportiva Cruz Azul, 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
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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° 3.574/2009

Declara de utilidade pública a Associação Desportiva Cruz Azul, com sede no

Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Desportiva Cruz Azul,

com sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas - Ronaldo

Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.584 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.584/2009, de autoria do Deput ado Ruy Muniz, que declara de

utilidade pública a Associação Eligê de Futebol Clube, com sede no Município de

Brumadinho, 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° 3.584/2009

Declara de utilidade pública a Associação Eligê Futebol Clube, com sede no

Município de Brumadinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Eligê Futebol Clube, com

sede no Município de Brumadinho.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.
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Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas - Ronaldo

Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.606 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.606/2009, de autoria do Deput ado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Associação Brasileira Kosmo’s de Artes Marciais,

com sede no Município de Araxá, 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° 3.606/2009

Declara de utilidade pública a Associação Brasileira Kosmo’s de Artes Marciais,

com sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Brasileira Kosmo’s de

Artes Marciais, com sede no Município de Araxá.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ronaldo Magalhães - Ademir

Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.612 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.612/2009, de autoria do Deput ado Getúlio Neiva, que declara

de utilidade pública o Flamenguinho Esporte Clube, com sede no Município de Padre

Paraíso, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.612/2009

Declara de utilidade pública o Flamenguinho Esporte Clube, com sede no Município

de Padre Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Fla menguinho Esporte Clube, com

sede no Município de Padre Paraíso.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ronaldo Magalhães - Ademir

Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.618 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.618/2009, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública o Juventude de Casquilho Esporte Clube, com sede no Município

de Conceição do Pará, 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° 3.618/2009

Declara de utilidade pública o Juventude de Casquilho Esporte Clube, com sede no

Município de Conceição do Pará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Juv entude de Casquilho Esporte

Clube, com sede no Município de Conceição do Pará.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.620 /2009
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.620/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que dá a

denominação de Escola Estadual Pedro Inácio Nogueira, de ensino fundamental e

ensino médio, à Escola Estadual de São Gonçalo, no Município de Espera Feliz, foi

aprovado em turno único, na forma do Substitutivo n° 1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.620/2009

Dá nova denominação a escola estadual localizada no Município de Espera Feliz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Passa a denominar-se Escola Estadual Pedr o Inácio Nogueira a Escola

Estadual de São Gonçalo, localizada no Povoado de São Gonçalo, no Município de

Espera Feliz.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas - Ronaldo

Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.622 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.622/2009, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública a Associação Esportiva Barcelona do Barreiro, 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° 3.622/2009
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Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Barcelona do Barreiro, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Esportiva Barcelona do

Barreiro, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ronaldo Magalhães - Ademir

Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.623 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.623/2009, de autoria do Deput ado Ronaldo Magalhães, que

declara de utilidade pública a Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira -

Funcesi -, com sede no Município de Itabira, foi aprovado em turno único, na forma

original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.623/2009

Declara de utilidade pública a Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira -

Funcesi -, com sede no Município de Itabira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fun dação Comunitária de Ensino

Superior de Itabira - Funcesi -, com sede no Município de Itabira.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas - Ronaldo

Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.689 /2009
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.689/2009, de autoria do Deput ado Alencar da Silveira Jr., que

declara de utilidade pública o Bandeirante Esporte Clube, 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° 3.689/2009

Declara de utilidade pública o Bandeirante Esporte Clube, com sede no Município

de Jaíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ban deirante Esporte Clube, com sede

no Município de Jaíba.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas - Ronaldo

Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.702 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.702/2009, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária, Esportiva, Recreativa,

Beneficente e Cultural Ipê Amarelo, com sede no Município de Sabará, foi aprovado

em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.702/2009
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Declara de utilidade pública a Associação Comunitária, Esportiva, Recreativa,

Beneficente e Cultural Ipê Amarelo, com sede no Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária, Esportiva,

Recreativa, Beneficente e Cultural Ipê Amarelo, com sede no Município de Sabará.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas - Dimas

Fabiano.

PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

49/2009

Comissão Especial

Relatório

De autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais e tendo como primeiro signatário o Deputado Lafayette de Andrada, a

Proposta de Emenda à Constituição nº 49/2009 “institui Ação Direta de

Inorganicidade Municipal”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 7/3/2009, a proposição foi distribuída a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 111, I, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela objetiva instituir a chamada ação direta de inorganicidade

municipal. Trata-se de instrumento processual hábil a declarar inválido ato normativo

municipal que colida com a Lei Orgânica do Município. A proposta prevê que a

competência para processamento e julgamento da ação será do Juiz de Direito,

cabendo recurso para o Tribunal de Justiça.

Há ainda a previsão dos agentes legitimados a propor a mencionada ação. Neste

particular, buscou-se manter uma simetria com a ação direta de inconstitucionalidade

prevista na Constituição da República e com a prevista na Constituição do Estado.

Tais alterações seriam viabilizadas, segundo a proposta, mediante modificação

incidente sobre o art. 106 da Constituição do Estado, que prevê as competências
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conferidas ao Tribunal de Justiça, fazendo acrescer ao inciso II do referido artigo a

alínea “b”, prevendo o julgamento, em grau recursal, da Ação Direta de

Inorganicidade Municipal.

Também o art. 113, relativo ao Juiz de Direito, seria alterado mediante o acréscimo

do § 1º, que prevê a competência do Juiz de Direito para julgar Ação Direta de

Inorganicidade Municipal de lei municipal, decreto municipal ou ato normativo

municipal, em face de lei orgânica do respectivo Município. Desse modo, o atual

parágrafo único do art. 113 passaria a § 2º.

Por fim, seria acrescido à Carta Estadual o art. 118-A, que traz o rol de legitimados

a propor a Ação Direta de Inorganicidade. Eis a redação do dispositivo:

“Art. 118 A – São partes legítimas para propor Ação Direta de Inorganicidade

Municipal de lei municipal, decreto municipal ou ato normativo municipal, em face de

lei orgânica do respectivo Município:

I – o Prefeito;

II – a Mesa da Câmara Municipal;

III – membro do Ministério Público que atue na Comarca a que pertence o

Município;

IV – a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil da Comarca a que pertence o

Município;

V – diretório ou comissão provisória de partido político com representação na

Câmara Municipal.”.

Exposto o conteúdo da proposição, passemos a sua análise jurídico-constitucional.

A matéria relativa ao controle de constitucionalidade constitui um dos aspectos

centrais das relações travadas entre os Poderes constituídos, particularmente entre o

Legislativo e o Judiciário, e revela a tensão que se estabelece entre democracia e

constitucionalismo. Nesse sentido, uma medida legislativa instituída pela instância de

representação plural da sociedade, que é o Legislativo, pode vir a ser impugnada pelo

Judiciário, caso tal medida afronte o Texto Constitucional. Isso se dá porque a

democracia não se esgota na regra da maioria, que há de impor sua vontade desde

que observados os limites tracejados no ordenamento constitucional.

Estabelecida essa premissa inicial, qual seja a de que se está a tratar de matéria
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afeta à relação entre os Poderes constituídos, desponta como princípio fundamental o

princípio da separação dos Poderes, o qual, dada sua centralidade, há de se projetar

nas Constituições Estaduais com os contornos que lhe foram dados pela Constituição

da República. Dito de modo mais explícito: as disposições da Constituição da

República que significam uma projeção específica do princípio da separação dos

Poderes são de observância obrigatória pelos demais entes da Federação.

Nesse passo, é preciso dizer que uma das peculiaridades de nosso federalismo

consiste basicamente no fato de que este se compõe de três níveis de governo:

federal, estadual e municipal. Vale dizer: os Municípios foram alçados à condição de

entes federativos, o que se depreende claramente de vários dispositivos da

Constituição da República, a começar pelo artigo inaugural, cujos termos são os

seguintes: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de

Direito (...)”.

A seu turno, o art. 18 estabelece de modo expresso que a organização político-

administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o

Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos da Lei Maior. Já o art.

23, relativo à repartição de competências entre os entes federativos, fixa

expressamente as competências da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios.

Todo o Capítulo V da Constituição da República é dedicado aos Municípios,

destacando-se o disposto no art. 29, segundo o qual o Município reger-se-á por Lei

Orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada

por dois terços dos membros da Câmara Municipal, atendidos os princípios

estabelecidos nas Constituições da República e do Estado.

Já o art. 30 da Lei Maior atribui competência aos Municípios para legislar sobre

assuntos de interesse local.

Todas essas disposições tornam patente que os Municípios foram alçados à

condição de entes da Federação, no que vai explícita uma peculiaridade do

federalismo brasileiro, como dito anteriormente. Todavia, há outra peculiaridade a

marcar nossa organização federativa, qual seja a de que os Municípios, conquanto
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sejam entes federativos, não possuem um judiciário próprio.

Feitas todas essas considerações, é preciso dizer que a proposta em exame

objetiva introduzir, no plano municipal, o que já ocorre nos planos federal e estadual,

vale dizer a possibilidade de se impugnar judicialmente, na via do controle abstrato,

norma expedida pelo Legislativo em desacordo com o documento político-jurídico que

constitui e estrutura o ente da Federação, documento este que, no caso específico

dos Municípios, consubstancia-se na Lei Orgânica. Assim, se, no plano federal, é

possível impugnar, mediante Ação Direta de Inconstitucionalidade, lei ou ato

normativo federal ou estadual que afronte a Lei Maior e, no plano estadual, impugnar,

pelo mesmo instrumento processual (Adin), lei ou ato normativo estadual ou municipal

colidente com a Carta Estadual, do mesmo modo não só é possível, como também

desejável e condizente com a lógica constitucional, que se tenha instrumento similar

para o controle de ato normativo municipal que contravenha a Lei Orgânica Municipal.

Não cabe a objeção de que a Constituição da República não previu de modo

expresso tal controle e que o silêncio constitucional operaria como óbice à sua

instituição, tendo em vista o caráter de preordenação das normas pertinentes à

separação dos Poderes. Ao contrário, é precisamente em razão do caráter de

preordenação das normas relativas ao princípio da separação dos Poderes que é

constitucionalmente viável introduzir o referido controle, dada a simetria de tratamento

que ele encerra com a ação direta de constitucionalidade federal e com a estadual.

Ademais, a própria Lei Maior, em seu art. 125, prevê de modo expresso que os

Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos na

Constituição da República.

Já o § 1º do art. 125 é expresso ao dizer que a competência dos tribunais será

definida na Constituição do Estado.

Conquanto sejamos favoráveis à idéia central da proposição, consistente em se

criar um mecanismo de controle de ato normativo municipal em dissonância com a

Lei Orgânica do Município, vislumbramos algumas impropriedades técnico-jurídicas

de caráter pontual. É o caso da previsão de que a ação em questão seja julgada e

processada por Juiz de Direito. Vejamos os termos da proposta: “Compete ao Juiz de

Direito julgar ação direta de inorganicidade municipal de lei municipal, decreto
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municipal ou ato normativo municipal em face de lei orgânica do respectivo

Município”.

Ora, o sistema de controle de constitucionalidade consagrado na Constituição da

República tem natureza mista, conjugando o controle difuso ou incidental, de

inspiração americana, com o controle abstrato ou por via de ação, também chamado

controle concentrado, tributário da tradição austríaca. O primeiro, passível de ser

exercido por qualquer Juiz singular, no curso de um processo judicial, em que a

questão de constitucionalidade se põe como matéria incidental ou prejudicial; o

segundo, exercido somente por órgãos judiciários colegiados, como o Tribunal de

Justiça e o Supremo Tribunal Federal, daí a expressão “controle concentrado”, em

que a questão mesma da constitucionadade é posta como a questão principal de um

processo objetivo. Assim, a proposta em exame, ao conferir competência para o Juiz

de Direito julgar tal ação e atribuir ao Tribunal de Justiça competência recursal, cria

um tipo de controle totalmente estranho à nossa tradição constitucional e discrepante

do modelo insculpido na Lei Maior. Essa nova figura de controle judicial representaria

uma subversão do figurino constitucional, permitindo que o controle abstrato seja

empreendido por Juiz singular, misturando impropriamente o que é típico do controle

concentrado com o que é próprio do controle difuso.

Frise-se que, pela sistemática constitucional do controle de constitucionalidade, no

sistema difuso, os efeitos da decisão ficam adstritos às partes do litígio (efeito “inter

partes”), ao passo que, no controle concentrado, a decisão opera efeitos contra todos

(efeito “erga omnes”), razão pela qual as implicações práticas da decisão no controle

concentrado são bem mais graves. Por tal motivo, exige-se que a declaração de

inconstitucionalidade de uma lei, na via do controle abstrato, se dê por um órgão

colegiado, mediante o quórum de maioria absoluta. Afigura-se-nos despropositado

que um Juiz singular possa declarar a inconstitucionalidade de uma lei, no curso de

um processo objetivo, em que a própria questão da constitucionalidade se põe como

o objeto principal da ação.

Assim, o correto seria a previsão de que a ação que se pretende instituir pela

proposta em exame seja manejada perante o Tribunal de Justiça, o qual teria

competência originária para seu processamento e julgamento. Relembre-se que os
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Municípios não têm justiça própria, o que reforça o que vai aqui proposto.

Também não nos parece adequada a expressão “ação direta de inorganicidade”, a

qual, para além de causar estranheza pelo caráter inusitado, discrepa da terminologia

já consagrada, qual seja “ação direta de inconstitucionalidade”, considerando-se, na

espécie, que a Lei Orgânica está para o Município assim como a Constituição

Estadual está para o Estado.

Outro ponto que merece atenção diz respeito ao artigo que a proposição pretende

inserir no Texto Constitucional relativo ao rol de legitimados a propor a ação sob

comento. A esse propósito, é preciso dizer que a Constituição da República, ao

deferir aos Estados a competência para organizar sua própria Justiça, outorgou-lhes,

no § 2º do já citado art. 125, a prerrogativa de instituir a representação de

inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da

Constituição Estadual, mas estabeleceu de modo expresso a vedação de atribuição

de legitimação para agir a um único órgão.

Nesse ponto, a proposta em exame buscou guardar similitude de tratamento

normativo com o disposto na Lei Maior, prevendo vários legitimados a manejar a ação

que se pretende instituir. Com efeito, na determinação dos legitimados a propor Ação

Direta de Inconstitucionalidade, a Lei Maior erigiu como vetores a representação

política ou institucional, no que foi acompanhada pela Carta Estadual. De fato, os

agentes constitucionalmente habilitados a manejar tal ação ou ostentam a nota de

representação política (Presidente da República, Governador de Estado ou do Distrito

Federal, Mesa do Senado e da Câmara dos Deputados, partido político com

representação no Congresso) ou são agentes ou entidades com representação

institucional (o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos

Advogados do Brasil, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito

nacional).

Conforme se depreende da leitura do art. 118-A, já transcrito, a proposta em análise

acolhe os mesmos parâmetros para a determinação dos legitimados a manejar a

ação de que ora se cogita, em acatamento ao princípio da simetria: como expressão

do vetor “representação política”, foram arrolados o Prefeito, a Mesa da Câmara

Municipal e o diretório ou comissão provisória de partido político com representação
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na Câmara Municipal; como expressão da “representação institucional”, foram

arrolados o membro do Ministério Público que atue na Comarca a que pertence o

Município, a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil da Comarca a que

pertence o Município e entidade sindical ou de classe com representação no

Município.

Outrossim, julgamos necessário consignar na proposta em exame disposições

referentes ao processamento da ação, ao menos em seus aspectos básicos relativos

a citação e defesa do ato impugnado, nos moldes em que já ocorre tanto na

Constituição da República quanto na Carta mineira.

Por fim, cumpre dizer que o Estado de Pernambuco aprovou proposição de teor

análogo ao da proposta em exame, instituindo, pois, a possibilidade de controle de

constitucionalidade de lei ou ato normativo municipal em face de Lei Orgânica

Municipal.

Isso posto, formalizamos ao final deste parecer o Substitutivo nº 1, com vistas a

empreender as alterações propostas.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição

nº 49/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a alínea “h” do inciso I do art. 106 da Constituição do Estado e acrescenta o

art. 118-A.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – A alínea “h” do inciso I do art. 106 da Constituição do Estado passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 106 – (...)

I – (...)

h – ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estaduais em face

desta Constituição, ou municipais em face desta ou da Lei Orgânica Municipal

respectiva;”.

Art. 2º – Fica acrescentado à Constituição do Estado o seguinte art. 118-A:

“Art. 118-A – São partes legítimas para propor ação direta de inconstitucionalidade
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de lei ou ato normativo municipal em face da Lei Orgânica respectiva:

I – o Prefeito Municipal;

II – a Mesa da Câmara Municipal;

III – membro do Ministério Público que atue na comarca a que pertence o Município;

IV – a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil da comarca a que pertence o

Município;

V – diretório municipal ou comissão provisória de partido político com representação

na Câmara Municipal;

VI – entidade sindical ou de classe com representação no Município.

§ 1º – O Procurador-Geral de Justiça será ouvido, previamente, nas ações diretas

de inconstitucionalidade.

§ 2º – Declarada a inconstitucionaildade, a decisão será comunicada à Câmara

Municipal.

§ 3º – Reconhecida a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar

efetiva norma de Lei Orgânica, a decisão será comunicada ao Poder competente para

adoção das providências necessárias à prática do ato ou início do processo

legislativo, e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias, sob

pena de responsabilidade.

§ 4º – Quando o Tribunal de Justiça apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de lei

ou ato normativo municipal em face da Lei Orgânica Municipal, citará, previamente, o

Prefeito e o Presidente da Câmara Municipal, que defenderão o ato ou texto

impugnado.

§ 5º – Somente pelo voto da maioria de seus membros ou do seu órgão especial

poderão os Tribunais declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal

em face da Lei Orgânica respectiva, incidentalmente ou como objeto de ação direta.”.

Art. 3º – Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Delvito Alves, relator - Adelmo Carneiro Leão.

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 3.882/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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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 Emergencial de

Financiamento aos Estados e ao Distrito Federal - PEF-BNDES - e dá outras

providências.

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

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda n°1, que

apresentou, e à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que se

manifestou favoravelmente à matéria, acolhendo a Emenda n° 1, da Comissão que a

precedeu.

Na fase de discussão do projeto no 1° turno, foi ap resentada, em Plenário, a

Emenda n° 2, que vem a esta Comissão para receber p arecer, nos termos do art.

188, § 2°, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Emenda n° 2 pretende acrescentar artigo ao projet o, estatuindo que “o Poder

Executivo disponibilizará em sua página na internet a íntegra do contrato a que se

refere o art. 1°, até trinta dias após a sua celebr ação”.

A Lei Federal n° 8.666, de 1993, que institui norma s para licitações e contratos da

administração pública, dispõe no parágrafo único do art. 61 que a publicação

resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial é

condição indispensável para sua eficácia. Buscando atender ao dispositivo legal, o

Estado de Minas Gerais vem publicando os extratos das operações de crédito no

“Diário Oficial de Minas Gerais”, que disponibiliza suas publicações na internet, o que

atende ao princípio da publicidade dos atos administrativos.

Assim, considera-se desnecessária e dispendiosa a obrigatoriedade da

disponibilização da íntegra do contrato, conforme proposto pela referida emenda.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda n° 2 apresentada ao Projeto

de Lei n° 3.882/2009.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Zé Maia, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão - Inácio Franco - Jayro Lessa

- Juarez Távora - Lafayette de Andrada.
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COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 17/11/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva notificando o falecimento do Sr. Hermas

Clemente Bartolomei, ocorrido em Campinas (SP), em 16/11/2009. (- Ciente. Oficie-

se.)

Do Deputado Doutor Viana notificando o falecimento da Sra. Célida Maia

Nascimento, ocorrido em 15/11/2009, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento notificando o falecimento do Sr. Lauro de Deus

Vieira, ocorrido em 15/11/2009, em João Pinheiro. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 18/11/2009

Presidência do Deputado José Henrique

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

Correspondência: Ofício - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.020 a 4.029/2009 - Requerimentos nºs 5.036 a

5.044/2009 - Comunicações: Comunicações das Comissões de Administração

Pública, de Educação, de Segurança Pública e de Saúde - Oradores Inscritos:

Discursos do Deputado Gustavo Valadares, da Deputada Maria Tereza Lara e dos

Deputados João Leite, Sargento Rodrigues e Weliton Prado - 2ª Parte (Ordem do

Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão Especial

para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 54/2009 -

Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Questão de ordem -

Requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz; deferimento; discurso do Deputado

Getúlio Neiva - Requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do

Deputado Domingos Sávio - Requerimento do Deputado Padre João; deferimento;

discurso do Deputado Almir Paraca - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca -

Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -

Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Cecília Ferramenta -

Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano

- Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Eros Biondini -

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

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

Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -
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Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes -

Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi -

Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Ademir Lucas, 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:

OFÍCIO

Do Sr. Didier César Olmedo, Ministro Encarregado de Negócios da Embaixada do

Paraguai, agradecendo o convite para reunião da Comissão Extraordinária de

Integração ao Parlamento do Mercosul e confirmando sua presença.

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 4.020/2009

Institui o Selo de Qualidade Nutricional e Segurança Alimentar no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Selo de Qualidade Nutricional e Segurança Alimentar, a ser
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concedido anualmente aos restaurantes, bares, lanchonetes, bufês, hotéis,

instituições ou empresas em que haja refeitórios, bandejões, cantinas ou outro

estabelecimento congênere.

§ 1º - Os estabelecimentos comerciais selecionados deverão possuir o manual de

boas práticas, a ser elaborado por profissional da área de nutrição, a cujas normas

deverão obedecer os referidos estabelecimentos.

Art. 2º - Compete ao Poder Executivo designar o órgão competente para a

administração e aplicação das medidas necessárias à consecução dos objetivos de

que trata esta lei.

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

Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2009.

Ana Maria Resende

Justificação: A preocupação com uma alimentação saudável no mundo de hoje é

fundamental. São milhões de pessoas que morrem todos os anos vítimas de

alimentação irregular, repleta de gordura, colesterol, açúcares, glúten e diversas

outras substâncias que agridem nosso organismo e causam terríveis problemas de

saúde, levando a sérias consequências.

O objetivo precípuo do Selo é distinguir os estabelecimentos comerciais que se

preocupam com a saúde alimentar do consumidor.

O Selo será para o cidadão a garantia de que no estabelecimento os produtos

alimentícios são fabricados e produzidos conforme normas técnicas adequadas e

podem ser consumidos com segurança, pois se enquadram nos padrões corretos de

nutrição.

O objetivo do manual de boas práticas é comprovar que o estabelecimento está

adequado e inserido aos devidos padrões de higiene, preparo, armazenamento, entre

outros procedimentos fundamentais à saúde de toda população.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas na aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde, para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 4.021/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção Ambiental da Bacia do
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Ribeirão Ipanema - Apabri -, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção Ambiental da

Bacia do Ribeirão Ipanema - Apabri -, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2009.

Cecília Ferramenta

Justificação: A Associação de Proteção Ambiental da Bacia do Ribeirão Ipanema -

Apabri - é uma associação sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria e

prazo de duração indeterminado. A instituição tem por finalidade promover a cultura,

defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, além do desenvolvimento

econômico, social e o combate à pobreza da região. É objetivo da entidade

desenvolver, planejar, executar e monitorar programas e projetos de proteção

socioeducativos destinados a crianças e adolescentes, em regime de apoio

socioeducativo em meio aberto, de acordo com o art. 90 do Estatuto da Criança e do

Adolescente, ECA - Lei Federal nº 8.069, de 1990. Propõem também a defesa,

preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento

sustentável em prol de toda a região.

Diante do exposto, julgamos procedente o título de utilidade pública estadual, pois,

de fato, a entidade exerce esse papel.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.022/2009

Declara de utilidade pública o Núcleo Comunitário dos Amigos de Rio Espera -

Nucare -, com sede no Município de Rio Espera.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo Comunitário dos Amigos de

Rio Espera - Nucare -, com sede no Município de Rio Espera.

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

Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2009.
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Fábio Avelar

Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade pública o Núcleo

Comunitário dos Amigos de Rio Espera - Nucare -, com sede no Município de Rio

Espera.

Entidade sem fins lucrativos e com duração por tempo indeterminado, tem como

finalidades promover o desenvolvimento comunitário pela realização de obras e

melhoramentos; proporcionar a melhoria do convívio entre os habitantes do lugar;

proporcionar aos moradores do Município atividades econômicas, culturais e

desportivas, além de promover atividades assistenciais, como doações de cestas-

básicas e medicamentos à pessoas carentes e de cobertores e agasalhos, e de

desenvolver atividades para atendimento ao seguimento da terceira idade.

No desenvolvimento de suas atividades, a referida entidade não faz nenhuma

discriminação de raça, cor, sexo ou religião.

Considerando sua missão e seus objetivos, submeto aos meus nobres pares este

projeto de lei, pedindo sua aprovação.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.023/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Frei Inocêncio 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 Frei Inocêncio o

imóvel localizado à Rua Osório Caetano, no Município de Frei Inocêncio, com

certidão lavrada no Livro 08, fls. 78 a 79, no Cartório Julieta da Comarca de

Itambacuri.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será ampliado e

reformado para funcionamento da escola municipal.

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, 18 de novembro de 2009.

José Henrique

Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo autorizar a doação de imóvel ao

Município de Frei Inocêncio para a ampliação da escola municipal.

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para a

aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 4.024/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares da Região da

Avantiguara, com sede no Município de Canápolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Familiares da Região da Avantiguara, com sede no Município de Canápolis.

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

Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2009.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: A Associação dos Agricultores Familiares da Região da Avantiguara,

fundada no início de 2008 no Município de Canápolis, é pessoa jurídica de direito

privado, de caráter cultural, assistencial e desportivo, que tem por escopo lutar pelo

desenvolvimento econômico e social da comunidade.

Para a consecução desse propósito, presta serviços que contribuem para o fomento

e a racionalização das atividades de seus assistidos, especialmente da agropecuária;

busca novos meios de comercialização dos produtos e serviços; presta assistência

médica, odontológica, recreativa e educacional; elabora e apoia estratégias e ações

inovadoras comprometidas com o atendimento às necessidades de seus membros,

visando à sua aplicação prática em larga escala e à consequente melhoria de sua

qualidade de vida; e estabelece intercâmbio relacionado com pesquisa e publicações

de resultados dos seus projetos e com atividades rurais.

Em vista desse trabalho de relevante interesse social, contamos com os nobres
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parlamentares para a aprovação deste projeto de lei, que pretende declarar de

utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares da Região da Avantiguara.

- 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 4.025/2009

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Olegarense - AEO -, com sede

no Município de Presidente Olegário.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Esportiva Olegarense -

AEO -, com sede no Município de Presidente Olegário.

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

Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2009.

Weliton Prado

Justificação: A Associação Esportiva Olegarense - AEO -, é uma sociedade civil,

fundada em 8/12/82, com sede no Município de Presidente Olegário.

Seu objetivo principal é proporcionar a difusão do civismo e da cultura física, em

todas as modalidades esportivas amadorísticas, principalmente o futebol amador,

sempre visando ao bem comum, em prol da comunidade.

A Associação encontra-se em plena atividade e funcionamento, prestando grandes

benefícios à comunidade na área esportiva.

Ante o exposto, torna-se imperativa a aprovação deste projeto por nossos ilustres

pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.026/2009

Cria o serviço gratuito Teledengue no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criado no Estado o Teledengue.

§ 1º - O Teledengue terá o número 0800 2009 999, garantindo o acesso gratuito de
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cidadãos de todo o território mineiro, e ficará sob a coordenação-geral da Secretaria

de Estado de Saúde - SES -, com divulgação através da mídia e de material gráfico.

§ 2º - O serviço de que trata esta lei disponibilizará informações sobre os sintomas

da dengue e sofre as formas de combate à doença e ao mosquito “Aedes aegypti”,

bem como receberá solicitações de vistoria ou denúncias de focos do mosquito.

Art. 2º - A normatização do atendimento e encaminhamento das solicitações de que

trata o § 2º do art. 1º ficará a cargo da SES.

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

Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2009.

Arlen Santiago

Justificação: Uma das maiores preocupações nas últimas décadas das autoridades

e instituições mineiras da área de saúde é com o constante avanço da dengue,

doença que insiste em se manter presente no Brasil. O Estado de Minas Gerais não é

exceção. Apesar das ações, para eliminar a doença o mosquito “Aedes aegypti”

continua se proliferando, infestando os lares e matando muitos de nossos irmãos.

Então, é imprescindível a continuidade de nossas ações nessa luta contra a dengue.

Este projeto tem por finalidade incluir mais um mecanismo de prevenção e combate

ao vetor da dengue, assim como intensificar as atividades de mobilização,

comunicação e educação no nosso Estado, através da participação da sociedade. Os

números do Levantamento Rápido do Índice de Infestação por “Aedes aegypti” -

LIRAa -, coordenado pelo Ministério da Saúde, indica que em 2008 a doença atingiu

44.584 mil pessoas, das quais 17 foram levadas a óbito. Portanto, as ações de

prevenção e combate devem ser permanentes para reduzir o risco de surto.

O LIRAa tem como objetivo identificar com antecedência as áreas de maior risco de

formação de criadouros do mosquito transmissor. Os estratos apontam três situações:

com até 1% de infestação, o Município está em condições satisfatórias; de 1% a 3,9%

situação de alerta; e se o índice é superior a 4% há risco de surto de dengue.

O Teledengue do Estado será uma linha telefônica gratuita e com acesso por

cidadãos de todo o território mineiro. Por meio dessa linha, serão disponibilizadas

informações sobre os sintomas da doença e sobre formas de combate à dengue e ao

mosquito “Aedes aegypti”, bem como recebidas solicitações de vistoria ou denúncias
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de focos do mosquito.

Diante das razões expostas, solicito aos nobres pares a aprovação em caráter de

urgência deste projeto de lei, que será mais um importante instrumento de prevenção

e combate à dengue.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 4.027/2009

Torna obrigatório para as concessionárias de veículos o plantio de uma árvore para

cada carro zero-quilômetro vendido.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as concessionárias de automóveis obrigadas a plantar uma árvore

para cada carro zero-quilômetro vendido.

§ 1º - As árvores deverão ser plantadas em áreas de preservação ambiental

protegidas pelo Estado, como parques estaduais, reservas biológicas, áreas de

proteção ambiental, estações ecológicas e áreas de interesse ecológico, entre outras.

§ 2º - As administrações das áreas mencionadas no § 1º fornecerão às

concessionárias declaração em que conste a quantidade de árvores que tiverem

plantado.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator ao pagamento

de multa de 2.000 Ufirs (duas mil Unidades Fiscais de Referência).

Parágrafo único - Os valores arrecadados serão destinados à Secretaria de Estado

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de

dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2009.

Arlen Santiago

Justificação: É crescente no Brasil a conscientização de pessoas e, principalmente,

de empresas dispostas a amenizar o aquecimento do planeta por meio da

neutralização da emissão de gás carbônico (CO2) na atmosfera, o que pode ser

obtido, por exemplo, com o plantio de árvores, conforme já foi comprovado.
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O Estado de Minas Gerais não poderia deixar de estar sintonizado com essa

preocupação com o meio ambiente e de se engajar na busca da sustentabilidade,

mesmo porque pesquisas indicam que mais de 12,5t de gás carbônico são lançadas

no meio ambiente, sendo o diesel e a gasolina os maiores emissores. Diante dessa

informação, o Greenhouse Gas Protocol, desenvolvido pelo World Business Council

for Sustainable Development (Conselho Mundial de Negócios para o

Desenvolvimento Sustentável), constatou que seria necessário o plantio e a

manutenção de milhares de árvores nativas para a neutralização desse impacto ou

mesmo a redução da emissão de gás carbônico.

A constante expansão populacional vem eliminando drasticamente a cobertura

vegetal nas cidades, que estão com cada vez menos áreas verdes.

Em 1968, o percentual de cobertura verde era de 65,79%; atualmente, restam

7,06%, conforme dados do Inventário Ambiental de Fortaleza, realizado em 2002 e

2003 pela Prefeitura desse Município, que para tanto organizou uma equipe

multidisciplinar. Fortaleza tem hoje uma média de 4m2 de área verde por habitante,

um terço do mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde - OMS -, que

é de 12m2.

Como vem sendo crescente também a venda de veículos, seria razoável diminuir

um pouco o impacto da emissão de gás carbônico no Estado com o plantio de

árvores pelas concessionárias. Este seria um importante passo para alcançarmos a

sustentabilidade.

Diante do exposto, submeto esta proposição à apreciação dos nobres pares,

contando com a sua aprovação.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.028/2009

Determina que o Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais - Detran - MG

- divulgue trimestralmente os valores arrecadados com multas de trânsito e sua

destinação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - O Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais - Detran - MG -

divulgará, trimestralmente, no diário oficial do Estado, no Portal da Transparência e

na sua página da internet, os valores arrecadados com multas de trânsito no âmbito

da sua competência, bem como a destinação desses recursos.

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

Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2009.

Arlen Santiago

Justificação: Esta matéria tem por objetivo levar ao conhecimento da sociedade os

valores arrecadados e a maneira como esses recursos estão sendo aplicados pelo

Detran - MG. Outrossim, dentro do princípio da transparência que deve pautar a

administração pública, a sociedade poderá fiscalizar os valores arrecadados e a

destinação desse dinheiro, na melhoria da segurança e na educação do trânsito, para

que possamos diminuir de maneira efetiva os trágicos números de acidentes de

trânsito no nosso Estado.

Por estas razões, espero contar com o apoio de meus pares para a aprovação

deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,

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

PROJETO DE LEI Nº 4.029/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Amigos Pró-Melhoramentos do Bairro

Primeiro de Maio, com sede no Município de Ouro Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Amigos Pró-

Melhoramentos do Bairro Primeiro de Maio, com sede no Município de Ouro Branco.

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

Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2009.

Walter Tosta

Justificação: A Associação de Amigos Pró-Melhoramentos do Bairro Primeiro de

Maio, com sede no Município de Ouro Branco, fundada em 18/9/91, é uma sociedade

civil, sem fins econômicos, que tem como objetivo atuar como agente catalizador das

reivindicações dos moradores do Bairro Primeiro de Maio, encaminhando e propondo
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soluções alternativas junto aos órgãos e autoridades competentes; assistir, social e

economicamente, dentro de suas possibilidades, pessoas carentes do bairro e do

Município; trabalhar no combate à fome e à pobreza; promover a proteção da saúde

da família, da maternidade, da infância e da velhice; além de colaborar com outras

entidades filantrópicas do Município registradas no Conselho Nacional de Assistência

Social. A Associação de Amigos Pró-Melhoramentos do Bairro Primeiro de Maio

também promove a integração social da população do bairro através da cultura e do

esporte e realiza, no mês de setembro de cada ano, o “Jubileu da Amizade” com o

objetivo de angariar fundos que possibilitem a manutenção da entidade, os custos de

auxílio aos carentes e a compra de aparelhos e próteses. Ao longo de todos os anos

de sua atuação, a Associação de Amigos Pró-Melhoramentos do Bairro Primeiro de

Maio vem prestando relevantes serviços à comunidade de Ouro Branco e, pelas

razões expostas, seu trabalho é extremamente meritório. A entidade, portanto, é

merecedora de se tornar de utilidade pública, tendo assim mais condições para

desempenhar sua elevada missão.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 5.036/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado, por ter sido

agraciado com a Medalha do Mérito da República Marechal da Fonseca, em Maceió.

Nº 5.037/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. José Alencar Gomes da Silva, Vice-Presidente da

República, por ter sido agraciado com a Medalha Juscelino Kubitschek. (- Distribuídos

à Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.038/2009, do Deputado Braulio Braz, em que solicita seja formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. João Braz, ex-Prefeito Municipal de

Muriaé, ocorrido em 14/11/2009, no mesmo Município. (- À Comissão de Assuntos
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Municipais.)

Nº 5.039/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para a reestruturação do Instituto

Médico Legal de Uberaba, bem como para o aumento do efetivo de médicos-legistas

que atendem na unidade. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 5.040/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Defesa Social pedido de cópia das gravações do sistema interno de

monitoramento e segurança das penitenciárias Dutra Ladeira e Nelson Hungria, de 16

a 19/10/2009, período em que os Agentes de Segurança Penitenciários estavam em

greve, sendo posteriormente acusados de estarem armados e de praticarem assédio

moral aos servidores em atividade.

Nº 5.041/2009, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Sr. Fábio Galindo Silvestre, Coordenador das Promotorias de Justiça de Defesa do

Meio Ambiente das Comarcas do Alto São Francisco, pedido de informações sobre as

providências que a força-tarefa constituída pelo Ministério Público Federal, pelo

Ministério Público Estadual e pelo órgãos ambientais adotou em relação à mineração

no Município de Pains. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 5.042/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada ao Ministério Público da Comarca de Congonhas e à Corregedoria-

Geral da PMMG cópia das notas taquigráficas da reunião dessa Comissão realizada

em 4/11/2009 para providências no que se refere aos casos de Alexandre Hélio Silva

e de França Andrade, que alegam ter sofrido ameaça de membro da Polícia Militar.

Nº 5.043/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada ao Comandante-Geral da Polícia Militar e ao Chefe da Polícia Civil,

para providências, cópia das notas taquigráficas da reunião dessa Comissão

realizada em 4/11/2009 para a apuração das denúncias de mortes ocorridas no

interior do Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto.

Nº 5.044/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada ao Ministério Público da Comarca de Ouro Branco e à Corregedoria-

Geral da Polícia Militar cópia das notas taquigráficas da reunião dessa Comissão

realizada em 4/11/2009, para as providências cabíveis quanto à apuração do caso
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narrado por Aprígio Pinto Filho, que alega ter sido agredido, espancado e torturado,

com atos de violência extensivos à sua esposa e a um jovem que tentou socorrê-lo,

pelos Sgts. PM Pedro Paulo da Cunha e Rodrigo Fonseca e pelo Cb. PM Paulo

Henrique Alves, lotados no 31º BPM, de Ouro Branco.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Administração Pública, de Educação, de Segurança Pública e de Saúde.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares* - Sr. Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, demais

Deputados e Deputadas, venho a esta tribuna, nesta tarde, para tratar de um assunto

que faz parte do dia a dia de todos nós, parlamentares desta Casa. Um dos nossos

principais deveres é legislarmos em prol do nosso Estado e da população mineira.

Há aproximadamente dois anos, Sr. Presidente, mais especificamente no dia

29/6/2007, foi publicado no “Diário do Legislativo” um projeto de lei de minha autoria

que já havia sido protocolado na Secretaria da Mesa e se refere a uma política de

estímulo à cidadania fiscal do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Venho a esta tribuna falar um pouco mais aos pares desta Casa e à população

mineira sobre esse projeto que hoje tem o nº 1.316/2007 e que pode ser facilmente

encontrado no “site” da Assembleia Legislativa e no “site” pessoal deste parlamentar.

Enfim, são vários os caminhos que levam a esse projeto de lei. Não tenho receio

algum em dizer que esse projeto e semelhante, idêntico a um projeto de lei de autoria

do Sr. José Serra, Governador de São Paulo. Com pouco tempo de tramitação, ele se

tornou lei nesse Estado e, desde então, vem trazendo inúmeros benefícios à

população paulista e ao governo do Estado de São Paulo. Como funciona esse

projeto da cidadania fiscal? Primeiro é bom esclarecer o motivo do nome “cidadania

fiscal”. É um projeto que visa estimular o cidadão mineiro a reivindicar, em qualquer

estabelecimento onde venha a adquirir mercadorias e bens ou mesmo onde venha a

contratar serviços de transporte interestadual e intermunicipal, estando o fornecedor

ou prestador de serviço localizado em Minas Gerais, uma nota fiscal eletrônica

relativa ao serviço contratado ou à mercadoria adquirida. De que forma o estímulo é
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feito? O governo do Estado oferece ao cidadão um estímulo de 30% no valor do

ICMS devido na nota fiscal eletrônica como bônus que passa a ser computado numa

conta específica do cidadão e que tem a validade de até cinco anos. Acaba de

adentrar ao Plenário o Deputado Pinduca Ferreira. Por exemplo, o Deputado Pinduca

Ferreira vai ao supermercado ou a uma padaria ou à Ceasa comprar alguns produtos

que estão fazendo falta em sua casa. Então, vai requerer ao fornecedor uma nota

fiscal eletrônica no valor devido. Na verdade, 30% do valor do ICMS daquela nota

será computado como bônus para o Deputado Pinduca Ferreira, que fará isso ao

longo do ano. Os bônus vão sendo acumulados.

Deputado João Leite, no final do ano, ou seja, no final do primeiro exercício - e é

bom que se diga que o bônus tem uma validade de até cinco anos -, o cidadão

poderá requerer da Secretaria de Fazenda o valor total gerado a título de bônus para

poder descontar no valor do IPVA do exercício subsequente, que virá obviamente em

janeiro. Todos nós que somos proprietários de veículos automotores, como uma de

nossas obrigações, temos de pagar o IPVA. Portanto, poderemos requerer o valor do

bônus em dezembro para ter desconto no IPVA, que será gerado em janeiro. Se não

quisermos que seja dessa forma, poderemos também transferir esse bônus para um

terceiro, pessoa física ou jurídica. Poderemos também requerer que esse nosso

bônus seja destinado a uma entidade sem fins lucrativos que preste algum serviço de

assistência social ou algum serviço que beneficie uma parcela menos favorecida da

população do Estado. Esse é o teor do Projeto de Lei nº 1.316/2007, de minha

autoria, que já se tornou lei no Estado de São Paulo e que há dois dias foi tratado

também como novidade aqui na cidade de Belo Horizonte pelo Vereador Iran

Barbosa, filho do nosso colega Deputado Irani Barbosa, o qual, de forma brilhante,

apresentou uma emenda ao projeto de lei do IPTU dando desconto no valor da

alíquota de IPTU aos cidadãos que requererem notas fiscais referentes ao ISS, um

imposto municipal. O Vereador Iran Barbosa conseguiu a sua aprovação porque teve

a aprovação do Prefeito de Belo Horizonte e da Secretaria Municipal de Fazenda. Da

mesma forma, o governo de São Paulo conseguiu a aprovação porque teve anuência

dos nobres pares da Assembleia Legislativa desse Estado, mas também contou com

o aval da Secretaria de Fazenda paulista.
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O que me assusta, Deputado Neider Moreira, é que a nossa Secretaria de Fazenda,

que deveria acompanhar o pensamento vanguardista do governo de Minas Gerais, do

Governador e do Vice-Governador, trava as portas para um projeto que vem dando

certo, ou melhor, que está dando certo em São Paulo e que dará certo na cidade de

Belo Horizonte. Na verdade, o projeto visa estimular o cidadão a ser mais um fiscal do

Estado contra o caixa dois, contra o desvio do dinheiro que deveria ser pago pelo

empresário ao Fisco. Parece que a visão que a Secretaria de Fazenda de Minas

Gerais tem é que, quando apresentamos um projeto de lei que dá bônus ao cidadão

mineiro sobre toda nota fiscal por ele requerida, o governo do Estado perderá a

arrecadação. É óbvio que isso não vai acontecer. O Estado de Minas Gerais, com

toda a certeza, passará a ter arrecadação.

Se não me engano, hoje somos aproximadamente 17 milhões de mineiros - coloco-

me à disposição para ser corrigido por qualquer um dos nobres pares. Então,

teríamos 17 milhões de fiscais trabalhando 24 horas por dia em prol da melhora da

arrecadação do Estado. E, para isso, receberiam uma contrapartida justa, que seria o

desconto no IPVA do ano subsequente ou o depósito em conta.

Esqueci-me de dizer que o cidadão pode requerer da Secretaria de Fazenda que

seja depositado o bônus em conta-corrente. O que mais me estranha é a inércia e a

má vontade da Secretaria de Fazenda mineira em acatar tal projeto. Trago números

que não mentem. O Estado de São Paulo já está com essa lei em vigor há

aproximadamente dois anos - aliás, completou dois anos no último mês de outubro - e

já chegou à marca de 1,5 bilhão de créditos e prêmios distribuídos aos contribuintes.

Num primeiro momento, isso obviamente assustará o Secretário e os Assessores e

funcionários da Secretaria de Fazenda de Minas.

Mas há o contraponto. A Nota Fiscal Paulista, que é como essa lei é conhecida hoje

em São Paulo, aumentou a arrecadação. Vou citar os aumentos por setor. No setor

de restaurantes houve incremento de 38,6% na arrecadação em virtude do advento

da Lei da Cidadania Fiscal; no de padarias, exemplo dado por mim quando falava

com o Deputado Pinduca Ferreira, de 19,8%; no de saúde, esporte e lazer, de 37,8%;

no de automóveis, de 27,4%; no de casa e escritório, de 30,2%. Se fizermos uma

média de todos os setores da economia de São Paulo, esse aumento ultrapassa
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22%. O mais interessante é que quase 28 milhões de consumidores paulistas já

foram beneficiados ao menos uma vez e já existem mais de 530 mil estabelecimentos

cadastrados no Estado por conta da Lei da Cidadania Fiscal.

Aqui, em Minas, estamos enfrentando resistência. Essa resistência tem nome e

sobrenome: Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. Explicarei aos nobres pares e

aos senhores e senhoras que nos assistem como se dá a tramitação de um projeto

nesta Casa. O parlamentar protocola o projeto na Secretaria-Geral da Mesa. Esse

projeto ganha número - este aqui é o nº 1.316/2007 - e passa a tramitar em algumas

comissões para ser aperfeiçoado, até chegar ao Plenário. A primeira comissão pela

qual ele passa é a de Justiça. Esse projeto foi encaminhado à Comissão de Justiça, e

meu colega, amigo, companheiro de partido até bem pouco tempo atrás, Deputado

Delvito Alves, foi designado como seu relator. De forma inteligente, em 11/3/2008 - já

estamos em 18/11/2009 -, o Deputado Delvito Alves baixou o projeto de lei da

cidadania fiscal em diligência à Secretaria de Fazenda para que fosse analisado

pelos técnicos da Pasta, a fim de que recebesse contribuições e de que o

aperfeiçoassem, Deputado Almir Paraca.

Já disse isso aqui, mas volto a frisar que esse projeto é benéfico a todos: ao

governo do Estado e ao cidadão mineiro. O relator não recebeu até hoje resposta a

esse pedido de diligência à Secretaria de Fazenda, o que demonstra má vontade do

órgão para com esse projeto de lei, que beneficiaria a ele próprio.

Qual é o principal objetivo da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais?

Buscar sempre o incremento da arrecadação para que o governo atinja seu objetivo

número um, que é fazer investimentos no Estado de Minas Gerais. A Secretaria de

Fazenda, ao fechar os olhos, ao fechar as portas para um projeto de lei como este,

está fechando também as portas para o incremento, para o aumento da arrecadação

do Estado. A Secretaria de Fazenda tem hoje, Sr. Presidente, uma visão muito

simplória a respeito de como funciona a arrecadação do Estado. O mundo mudou.

Precisamos, hoje, de novos instrumentos, de novas ferramentas. Precisamos usar as

ferramentas da modernidade e, mais do que isso, precisamos ter o contribuinte e o

cidadão mineiro como parceiros do Estado na busca do aumento da arrecadação.

Então, venho hoje a esta tribuna solicitar à Secretaria de Estado de Fazenda que
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reveja sua posição em relação ao Projeto de Lei nº 1.316/2007, não por ser de autoria

deste parlamentar nem por estar parado há um ano e meio nesta Casa, mas porque é

benéfico não só ao Estado de Minas Gerais, mas também à sua população. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Nossos cumprimentos às Deputadas e aos

Deputados deste Parlamento, aos Agentes Penitenciários que estão em vigília

buscando seus direitos, a todos os funcionários e assessores desta Casa e aos

telespectadores da TV Assembleia. No próximo dia 20 de novembro,

comemoraremos o Dia Nacional da Consciência Negra. Ontem, dia 17 de novembro,

estivemos na Câmara Municipal de Belo Horizonte, representando a Frente

Parlamentar de Promoção da Igualdade Racial desta Casa, no lançamento da Frente

Parlamentar em Defesa da Promoção da Igualdade Racial da Câmara Municipal de

Belo Horizonte, a convite do Presidente desta Frente, Vereador Edinho Ribeiro. A

partir da criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

- Seppir - que aconteceu no atual governo federal, criou-se um movimento nacional

de debate e conscientização dos direitos da comunidade negra, de indígenas e de

toda a população. Pela Constituição, todos têm seus direitos; todos têm o direito de

não serem discriminados, de serem respeitados, de disporem de políticas públicas

que lhes garantam qualidade de vida. A abolição da escravatura, a libertação dos

negros e das negras deste país ocorreu apenas no papel. Na época, não tiveram

seus direitos garantidos. Deixaram de ser escravos apenas no papel, já que não

tiveram direito à educação, à saúde, ao emprego etc. De lá para cá, essas pessoas

têm travado uma luta árdua com o intuito de conquistar esses direitos, que são de

todos os cidadãos e cidadãs deste país. Para comemorar o Dia Nacional da

Consciência Negra, o governo federal promoverá uma série de atividades. De 20 a 22

de novembro, o próprio Presidente Lula e o Ministro Edson Santos estarão em

Salvador. Desde 1970, uma das grandes reivindicações do Movimento Negro é que o

dia 20 de novembro seja feriado nacional. Hoje 757 cidades no País já decretaram

feriado facultativo nesta data. O Movimento Negro de todo o País estará presente em



____________________________________________________________________________
1397

Salvador, de 20 a 22 de novembro, fazendo uma grande caminhada em defesa das

políticas públicas e reparatórias. O Presidente Lula também deverá assinar, no dia 20

de novembro, em Salvador, 30 decretos que regularizam 342.000ha de terras que

passarão a pertencer a 3.808 famílias quilombolas. É o direito à terra, ao título de

propriedade. A partir dessa decisão, o Presidente do Incra adotará as medidas legais

para os processos de avaliação dos imóveis e indenização dos proprietários, a fim de

garantir esses terrenos aos quilombolas. Com isso, essas famílias passam a ter

acesso a todo território nacional e, posteriormente, ao título de domínio definitivo das

terras, que é coletivo e inalienável, não pode ser vendido nem cedido. Por se tratar de

uma política estruturante de relevância para as comunidades quilombolas, elas

também devem ter uma atenção redobrada quanto a programas como o Bolsa-

Família, Minha Casa Minha Vida, Cozinhas Comunitárias e o Programa Nacional de

Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf. Vários Municípios têm uma ampla

programação nesse período. Recebemos várias programações das Prefeituras de

Betim e Contagem. Tivemos o lançamento do mês de reflexão sobre os direitos das

pessoas, das comunidades quilombolas e dos negros. Na Prefeitura de Contagem,

temos a Coordenadora Adalete; em Betim, a Ofélia; em Belo Horizonte, a Graça

Sabóia. Em Boa Esperança, no Sul de Minas e em inúmeras cidades, teremos

grandes movimentos nesse período. Em Formiga também haverá um movimento

bastante intenso. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese - tem

uma programação nesse período, nessa semana, envolvendo os movimentos que

defendem a igualdade racial. Ontem, na Câmara Municipal, falamos para os

Vereadores, para as lideranças, para as comunidades quilombolas e representantes

dos movimentos que defendem a promoção da igualdade racial. Pudemos refletir

sobre um aspecto que diz respeito à questão das comunidades negras e também à

segurança pública, que é exatamente o nosso compromisso nesta Casa, na

Comissão da qual participamos. Participamos da Conferência Nacional da Segurança

Pública, em que foram eleitos 10 princípios. Hoje, na reunião da Comissão de

Segurança Pública, ficou definido que teremos uma reunião com representantes do

Ministério da Justiça, da Secretaria de Defesa Social do Estado e da nossa Comissão

de Segurança Pública para discutirmos procedimentos que possam, efetivamente,
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fazer acontecer esses princípios e diretrizes que foram votados em Brasília.

Certamente alguns passos estão sendo dados, mas é importante que isso seja feito

de maneira organizada e com a participação das três esferas de Poder, com o

envolvimento também, nesses convites, dos Municípios de Minas Gerais. Nessa

conferência, indicou-se, entre os 10 princípios que mencionamos, a necessidade de

reestruturação do sistema penitenciário, tornando-o mais humanizado e respeitador

das identidades, com capacidade efetiva de ressocialização dos apenados,

garantindo legitimidade e autonomia na sua gestão, privilegiando formas alternativas

à privação da liberdade e incrementando as estruturas de fiscalização e

monitoramento. Temos acompanhado de perto essa questão durante as viagens que

a Comissão de Segurança Pública tem feito a todo o Estado de Minas Gerais,

sobretudo às cidades que são polos das regiões integradas de segurança pública.

Estivemos recentemente em Unaí e iremos na próxima terça-feira a Ipatinga, e nos

chamou a atenção, entre outras, a questão das penitenciárias. Hoje, dia 18, saiu

publicada no diário oficial do Estado uma matéria relacionada ao fato de a Secretaria

de Defesa Social estar assumindo também as delegacias, tirando o cuidado dos

presos da responsabilidade das Polícias Civil e Militar. Sabemos que esse é um

grande passo, mas queremos que, nesse contexto, seja pontuada a necessidade de

aprofundarmos a discussão. Em Minas temos 46 mil presos, e a grande maioria são

jovens, pobres e negros. Assim, precisamos da colaboração de todos. Por isso esse

debate foi feito hoje na Comissão, ressaltando-se a necessidade de esta Casa

continuar a contribuir - e ela já tem dado sua contribuição à questão penitenciária,

seja por meio de debates públicos, seja por meio das comissões especiais;

precisamos continuar porque já existe investimento para a transformação dessas

cadeias -, como diz o diário oficial - em sistemas de penitenciárias, ou seja, esses

detentos terão direito também ao estudo e à profissionalização, mesmo estando

presos lá sem ainda ser condenados. Se um jovem fica 60 dias, 90 dias em uma

cadeia, nesse tempo ele está totalmente ocioso. É impossível deixarmos os jovens

nessa situação, em nosso país e em nosso Estado. É preciso que todas as pessoas

que têm essa consciência deem sua contribuição.

O Conselho Regional de Psicologia tem feito amplo debate, assim como as
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entidades que defendem os direitos humanos, a Comissão de Segurança Pública e a

Comissão de Direitos Humanos. Não podemos admitir que recursos públicos sejam

envolvidos para manter presos esses jovens, que saem em situação pior do que a

que entraram em termos de ressocialização. Queremos que o dinheiro seja realmente

investido para que, em todas as cadeias, penitenciárias e Ceresps, o jovem,

permanecendo um dia ou uma semana, tenha uma estrutura que o ajude a sair da

situação em que está, pois, certamente, eles são vítimas dessa nossa sociedade tão

desigual. Não estou querendo, de forma alguma, justificar o crime nem passar a mão

na cabeça deles, mas, sim, garantir-lhes condições para mudarem sua vida. Eles

tomaram esse caminho em razão de causas estruturais da nossa sociedade:

problemas e desestruturação familiar, reforço da violência por parte da maioria da

mídia etc. Queremos que eles realmente tenham oportunidade de mudar sua vida e

ser ressocializados, e isso passa por educação, profissionalização e oportunidade de

ter uma experiência de espiritualidade e convivência com a sociedade organizada.

Por isso as Apacs, hoje, ressocializam 85% de seus detentos, enquanto o sistema

comum consegue esse resultado com, no máximo, 15%. A sociedade também deve

participar, pois não se concebe atualmente segurança pública sem envolvimento das

três esferas do poder e da sociedade civil. Nesse contexto, queremos citar o caso dos

Agentes Penitenciários, que estão em vigília nesta Casa durante todo esse período.

Estão organizados, reivindicando seus direitos. Se queremos defender os jovens

detentos, precisamos que os profissionais de segurança tenham seus direitos

garantidos. Queremos realmente uma solução imediata. Esta Casa tem se mobilizado

e, publicamente, quero dizer que nosso Bloco PT-PCdoB-PMDB e vários Deputados

governistas têm contribuído para o debate e estão colaborando a fim de haver

verdadeiramente uma saída por meio do diálogo. Eu, pessoalmente, respeito o

trabalho que o Secretário Maurício Campos tem feito em Minas Gerais, avançando na

humanização das penitenciárias. Por isso, dizendo de público, temos de reivindicar e

solicitar que haja uma solução imediata para esse impasse. É preciso reconhecer que

se trata de jovens Agentes Penitenciários, muitos têm família, filhos, e estão nesta

Casa reivindicando. Muitos são mulheres Agentes, com 15 anos de trabalho, portanto

não podemos, de forma nenhuma, penalizar esses profissionais, esses jovens.
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Queremos que haja um diálogo, que esse impasse seja solucionado. Isso será para o

bem dos profissionais, para o bem do Estado de Minas Gerais, da nossa sociedade, e

para o bem daqueles que estão detentos, porque muitos desses profissionais

colaboraram, por muitos anos, na ressocialização desses jovens, daqueles que estão

como detentos. Podemos levantar um histórico e comprovar isso, essa contribuição.

Então que neste momento prevaleça o diálogo, o bom-senso e a lei no Estado de

Minas Gerais. Muito obrigada.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputada Maria Tereza Lara, Srs.

Deputados, telespectadores da TV Assembleia, cidadãs e cidadãos de Minas Gerais

que acompanham esta reunião da Assembleia Legislativa, Agentes Penitenciários

que lutam por seus direitos; hoje é um dia importante na continuidade desses

entendimentos.

Sr. Presidente, gostaria de anunciar que a Comissão de Segurança Pública da

Assembleia Legislativa deverá realizar, em meados do mês de dezembro, uma

reunião importante para tratarmos de uma questão muito delicada. Refiro-me ao

surgimento ou à continuidade no Brasil de algo lamentável para todos nós, que é o

crescimento dos “sites” neonazistas.

Com prazer, concederei aparte ao Líder da Maioria na Assembleia Legislativa,

Deputado Domingos Sávio. Em seguida, abordarei os temas que me trazem à tribuna.

V. Exa. tem a palavra.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado João Leite, primeiro quero

cumprimentá-lo e dar o testemunho de que, desde o primeiro momento em que

enfrentamos as dificuldades relacionadas à área de segurança, de modo especial

envolvendo os nossos prezados servidores públicos Agentes Penitenciários, a quem

cumprimento, V. Exa. sempre teve - como é característico de sua vida parlamentar e,

permita-me dizer, até pessoal, pelo seu lado humanista, pela sua preocupação com a

justiça - uma palavra na busca do entendimento e do respeito a cada cidadão. E,

lógico, sem deixar de lado a lei e o direito de todos. É nesse sentido que quero ainda

me unir a V. Exa., a fim de ratificar esse espírito de busca de entendimento.
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Eu já havia comunicado que eu e o Deputado Mauri Torres reunimo-nos, no início

da semana, na segunda-feira, no final do dia, com o Secretário Maurício Campos.

Agora à tarde, estaremos ao lado de V. Exa. - porque considero fundamental sua

presença, pelo seu espírito moderado - e, obviamente, ao lado dos colegas

Deputados que representam a Oposição nesta Casa, para, mais uma vez, conversar

com o Secretário Maurício Campos. Estaremos com o Líder Deputado Mauri Torres, o

Líder Deputado Padre João, e com outros que deverão estar se somando ao mesmo

propósito.

Vemos com otimismo e, é claro, com consciência, que temos dificuldades, algumas

até difíceis de ser transpostas. No entanto, é importante destacar que tem havido

diálogo e, até para que ele continue, não cabe de lado a lado nem a nós, da base do

governo, dizer que não existe problema. Não seria sensato, justo nem verdadeiro,

assim como não são as colocações que não correspondem à verdade, como chamar

o governo de irresponsável, de autoritário, dizer que ele não dialoga, que não respeita

e que não analisa. Tive a oportunidade de relatar que vi - e até trouxe algumas cópias

nesta pasta - que tem sido analisado caso a caso; por sinal, uma grande parcela já

retornou ao trabalho.

Nosso desejo é resolver o problema de todos. E onde houver necessidade de

punição, que não implique necessariamente a perda do emprego. Por outro lado,

existem regras. Por exemplo, o servidor chamado efetivo passou em concurso público

e se sujeita ao Estatuto dos Servidores. Um processo administrativo é aberto, e há

um trâmite de defesa que a lei prevê. Obviamente, o Estado tem de cuidar disso.

Esperamos que todas essas defesas ocorram democraticamente, respeitosamente,

seriamente, para que não haja, em hipótese alguma, possibilidade de uma postura

autoritária, autocrática, de um lado só. Estaremos juntos com V. Exa. e com os

Deputados que representam a Oposição levando essa palavra de entendimento, de

diálogo, para que prevaleça o bom-senso.

Já disse aqui no início e, até em gesto de respeito a todos, mantenho minha

posição. Seria tentar tapar o sol com a peneira, ser desrespeitoso com o servidor,

fazer de conta que não aconteceu absolutamente nada e ficar o dito pelo não dito,

sem nenhum processo administrativo, sem uma punição, sem absolutamente nada
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contra ninguém. Seguramente, a Secretaria de Estado não tem nem poder para

aceitar isso, porque estaria rompendo com a regra do jogo democrático que

estabelece para cada servidor direitos e deveres. Mas não se pode também permitir

que a mão pesada do Estado - como se disse em várias ocasiões ao longo da

história, e, pior, naqueles momentos de ditadura - faça toda uma análise sem ouvir o

trabalhador, sem dar o direito de defesa, sem analisar caso a caso. Pude ouvir do

Secretário que ele está analisando caso a caso.

E já concluo dizendo que estaremos lá, e é fundamental sua presença. E agora,

mais do que nunca, estando lá Deputados da base do governo e da Oposição,

verificaremos, de maneira muito transparente, o que ocorreu, o que está ocorrendo e

quais as soluções mais adequadas e justas para esse episódio.

É isso que queremos, porque não comungamos com a postura daqueles que

adotam a linha que o senhor abordará agora. Aproveito de antemão para manifestar

meu repúdio, porque ouvi de V. Exa., na abertura de suas palavras, que vai

manifestar sua preocupação com o crescimento do neonazismo, daqueles que não

têm o menor respeito pela vida, pelo ser humano e que, portanto, não estão

preparados para o convívio com a sociedade. Muito obrigado, Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Eu é que agradeço, Deputado Domingos Sávio, sua

manifestação, sempre com colocações tão inteligentes. Por isso V. Exa. vem

conduzindo a base do governo na Assembleia Legislativa com tanta competência.

Todos nós admiramos sua inteligência e seu trabalho.

O Deputado Antônio Genaro (em aparte) - Iria até esperar um pouco mais a sua fala

para fazer este aparte, mas, como o Deputado Domingos Sávio já falou, aproveitei o

vácuo - não de suas palavras, mas da oportunidade - para falar também.

Peço ao Presidente da Comissão de Segurança Pública para verificar o que pode

ser feito, porque esta manhã, por volta das 8 horas, dois bandidos armados - e eram

mais de dois, porque havia um que dava cobertura aos demais pelo lado de fora -

entraram na sede administrativa da Igreja do Evangelho Quadrangular e espalharam

o terror, à procura do Pastor Mário de Oliveira. Eles insistiam querendo saber, a todo

custo, onde ele estava.

Isso significa, para mim, uma ameaça à vida do Pastor Mário de Oliveira.
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Certamente deve haver alguém por trás disso. Peço ao Presidente da Comissão de

Segurança Pública que tome alguma atitude, conforme é de praxe nesta Casa. Muito

obrigado.

O Deputado João Leite - Imediatamente, aproveitando até a nossa presença hoje

na Secretaria de Defesa Social, levaremos sua preocupação. Lamentamos a invasão

à sede da Igreja do Evangelho Quadrangular, tão importante no Estado de Minas

Gerais e no Brasil, assim como a vida tão preciosa do Pastor Mário de Oliveira.

Faremos os devidos encaminhamentos. A Deputada Maria Tereza Lara, Vice-

Presidente da Comissão, também ouviu as palavras do Deputado Antônio Genaro.

Solicitaremos informações a respeito do episódio e segurança para a sede da igreja e

para o Pastor Mário de Oliveira.

Espero que, como disse o Líder Deputado Domingos Sávio, a Deputada Maria

Tereza Lara, que desde o início, a partir da reunião com a Renata Vilhena,

representou a Comissão de Segurança Pública, também possa acompanhar-nos na

reunião, que ocorrerá na Secretaria de Defesa Social, às 16h30min.

De abril até agora, foram criados, no Brasil, 3 milhões de “sites” neonazistas.

Repito: 3 milhões de “sites” neonazistas, cujo tema é o neonazismo no Brasil. O

público-alvo dos neonazistas são os maçons e os judeus, que são tomados como os

culpados de todos os males do mundo. Eles sempre perguntam em seus “sites”:

“Você já torturou um judeu hoje? Você já agrediu um judeu hoje?”. Fazem essa

pergunta o tempo todo. E, mais impressionante ainda, os neonazistas querem fundar

um partido político no Brasil. Eles têm grande apoio fora do País daqueles que

desconhecem os judeus e o Estado de Israel, a ponto de quererem a destruição

desse país. Esses são os grandes aliados dos neonazistas no mundo.

Na segunda-feira, o Presidente Lula, o governo brasileiro receberá um grande

inimigo dos judeus, um grande inimigo das mulheres, um grande inimigo dos

homossexuais, um grande inimigo da vida. O Brasil receberá Ahmadinejad,

Presidente do Irã, com pompa, como uma grande autoridade. Mas quem é

Ahmadinejad? Um Presidente que tem usado todos os espaços de fala para destilar

seu veneno. Em abril deste ano, ele aproveitou o microfone na conferência da ONU

de combate ao racismo, em Genebra, para destilar o seu veneno. Dezenas de líderes
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retiraram-se da audiência para não ouvir seus insultos. Ele insultou Israel, país que

quer ver destruído. Infelizmente, a delegação do Brasil se manteve ali, fazendo

quórum. Até o Secretário-Geral da ONU lamentou o episódio, afirmando que nunca

havia assistido a esse tipo de comportamento destrutivo numa assembleia por

qualquer país-membro.

O Brasil não aceita discursos que não condigam com o respeito aos direitos

humanos. O governo iraniano tem insistido no desenvolvimento de um programa

nuclear, ignorando os apelos da comunidade internacional, que busca um mundo sem

armas atômicas e sem armas de destruição em massa.

Por que será que o Irã ocultou da comunidade internacional, por 18 anos, um

programa de enriquecimento de urânio, que foi descoberto apenas em 2003, pela

Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA? Como acreditar na justificação de

fins pacíficos para o desenvolvimento de um programa nuclear, quando o Chefe da

nação iraniana carrega consigo um discurso belicoso e agressivo?

“No Irã não existem homossexuais”. Essa declaração de Ahmadinejad, realizada

durante um discurso na Universidade de Columbia, em Nova Iorque, em 2008,

contrapõe-se aos milhares de enforcamentos de homossexuais no Irã todos os anos,

geralmente em praça pública. Lá a homossexualidade é punida com pena de morte.

As leis do Irã também desrespeitam, entre outros, o direito à igualdade entre homens

e mulheres. Os chamados crimes de adultério cometidos por mulheres são punidos

com apedrejamento até à morte. Mulheres vítimas de estupro também são

condenadas à morte, sob acusação de o terem provocado. O Irã também infringe a

Convenção Internacional sobre os Direitos da Infância, da ONU, que proíbe penas

capitais a menores de 18 anos ou para crimes cometidos antes dessa idade. Lá a

responsabilidade penal começa aos 15 anos de idade para homens e aos 9 para

mulheres. A pintora iraniana Delara Darabi foi executada em maio deste ano por um

crime supostamente cometido antes dos 18 anos, cujas provas periciais a

inocentaram.

Reiteradas vezes, o Sr. Ahmadinejad tem expressado publicamente a negação do

assassinato de mais de 6 milhões de pessoas pelo regime nazista durante a Segunda

Grande Guerra Mundial, tendo sido mortos sobretudo judeus, mas também ciganos,
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homossexuais, testemunhas de Jeová e pessoas com deficiência física ou mental.

O meu tempo não permite mais, mas há uma lista de agressões à vida humana,

porque para o Sr. Ahmadinejad a vida não vale nada. Para nós, a vida vale muito.

Terminando, Sr. Presidente, quero lembrar aos brasileiros que muitos de nós,

inclusive o próprio Presidente Lula, com o seu sobrenome Silva e por ter nascido em

Pernambuco, podem ser judeus, os judeus Sefaradin, dos que vieram da Península

Ibérica e adotaram, perseguidos pela Inquisição Ibérica, nomes de árvores, como

Silveira, Oliveira, Siqueira, Pereira, e nomes de animais, como Coelho, Lobo e outros

nomes.

Todos nós - porque eu sou Leite da Silva também - corremos o risco de cair nas

mãos de Ahmadinejad se formos judeus Sefaradin. Por causa do nosso sobrenome,

podemos estar na lista de Ahmadinejad. Cuidado, Presidente Lula, com esse

encontro com Ahmadinejad, porque em Pernambuco tivemos a primeira sinagoga da

América Latina. Quando expulsos, os judeus, junto com os holandeses, fundaram

Nova Iorque. O cemitério judeu em Nova Iorque tem lá sepultado João de Oliveira,

um daqueles que saiu de Recife e fundou Nova Iorque. Então, muitos brasileiros

podem correr o risco de ser mortos e destruídos porque Ahmadinejad já disse que

quer exterminar Israel e os judeus. Muito obrigado. Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, público que nos assiste pela TV Assembleia, quero fazer um

cumprimento especial aos nossos Agentes Penitenciários, que aqui estão há vários

dias, fazendo penitência nesta Casa. Quero cumprimentá-los e falar do respeito que

temos pelos servidores públicos deste Estado e, obviamente, pela luta que estão

travando. Infelizmente, o lado mais fraco é certamente o dos servidores.

Cumprimento os Oficiais de Justiça, que também se fazem presentes nas galerias e

que igualmente vêm travando sua luta, apesar de, até o presente momento, o Poder

Judiciário ainda não ter tido o descalabro de fazer com os Oficiais o mesmo que foi

feito com os Agentes, uma vez que o citado Poder está respeitando o direito de greve

dos Oficiais de Justiça. Então, eles aqui estão se manifestando e aguardando a

aprovação do Projeto de Lei nº 2.968/2009, que trata do adicional de desempenho
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dos servidores do Judiciário. Por último, queremos cumprimentar os policiais e os

bombeiros militares e, especialmente, as nossas queridas policiais e bombeiras

militares, os quais se fazem presentes nas galerias.

Tenho três assuntos para abordar em pouco tempo e tentarei fazer isso da melhor

forma possível. Antes, porém, queremos voltar à questão dos Agentes Penitenciários,

que fizeram uma manifestação, uma greve legítima, mas, infelizmente, a Secretaria

de Defesa Social, após acionar o Poder Judiciário, que dessa vez não foi lento nem

moroso, mas rápido, aplicando, por meio de uma liminar, uma multa diária de

R$50.000,00 às entidades dos Agentes Penitenciários contratados e efetivos, tornou

impossível a continuação da greve. O pesadelo não parou por aí, porque com isso

veio a demissão, em massa, de mais de 500 servidores, entre efetivos e contratados,

absurdamente ao arrepio da lei. Essa é uma realidade que não podemos negar.

Também sou homem de diálogo e gosto do diálogo até mesmo quando as pessoas

nos empurram com a barriga. Insistentemente, tentamos resolver a situação por meio

do diálogo. Espero que, com a presença dos líderes desta Casa, às 16h30min, na

Secretaria de Defesa Social, o Secretário reconheça que cometeu um erro grave e

retorne todos os Agentes Penitenciários a seus postos. Essa é a única forma de

corrigir o erro que cometeu. A partir daí, deverá ser instalado o devido processo legal,

com a instauração do processo administrativo disciplinar relativo a cada um deles.

Nesse caso, juntem as provas e ajam da forma como deve ser feito e como a

Constituição da República determina.

Se um cidadão é acusado de algo, especialmente pelo Estado, que tem esse poder

de fazer a acusação, uma vez que foi outorgada a ele essa autorização, o Estado tem

de agir da forma como a lei determina. Se a Constituição da República, em seu art.

37, diz que a administração pública dos poderes da União, dos Estados e dos

Municípios serão norteadas por princípios - e o primeiro princípio é o da legalidade -,

está aí o motivo pelo qual o Secretário deve, de imediato, retorná-los aos cargos. Não

basta o Secretário avaliar alguns casos e permitir a volta de apenas alguns

servidores. Ele tem de fazer com que todos retornem a seus cargos para depois

instaurar o procedimento administrativo, concedendo a eles aquilo que a lei determina

e faculta, que é o devido processo legal, o direito à ampla defesa e ao contraditório.
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Do contrário, qualquer medida que for tomada pelo Secretário fará com que ele

continue na ilegalidade. Como administrador público, ele tem de obedecer o princípio

da legalidade, que é o primeiro princípio, depois é que vem o da moralidade, o da

impessoalidade, o da publicidade e o da eficiência.

Esta visita, que será feita por Deputados desta Casa, deve ser norteada por este

pressuposto. Realizaremos os atos da forma como devem ser feitos: obedecendo o

princípio da legalidade. Espero que o diálogo seja profícuo e que o Secretário

reconheça que realmente houve exagero. Tive o zelo de ler as portarias onde

constam as providências baixadas, de verificar qual foi o seu embasamento legal.

Entretanto, não vi nenhuma delas citar a Constituição da República, os artigos que

devem ser obedecidos e muito menos a Lei nº 18.185, que trata especificamente dos

contratos administrativos dos Agentes Penitenciários. É essa lei que deve ser

colocada na mesa para que o Secretário a veja. Secretário, o art. 11 diz que “deverá

abrir o procedimento administrativo em 30 dias, com ampla defesa”. Foi feito isso?

Não. Então, por gentileza, Secretário, retornaremos todos, abriremos o procedimento.

Dessa forma, terão a chance do contraditório, de fazer a defesa. Tenho certeza

absoluta de que os Agentes Penitenciários estão esperando, neste momento, apenas

o cumprimento da lei, não querem mais nada. Se isso for feito, tenho certeza de que

ficarão mais tranquilos. Se alguns cometeram excessos, isso será apurado no devido

processo legal; é para isso que ele existe. Gostaria, Sr. Presidente, de dizer que

ficaremos atentos e acompanharemos os atos praticados pelo Secretário, para saber

se realmente a coisa está evoluindo.

Por outro lado, quero destacar que há dois projetos importantes na pauta. Um deles

é o Projeto de Lei nº 2.968, que trata especialmente do adicional de desempenho dos

servidores do Judiciário. Faço alerta, Deputados Weliton Prado; José Henrique, que

ora preside esta reunião; e Domingos Sávio: o Tribunal de Justiça de Minas Gerais

mandou a esta Casa o Projeto de Lei nº 3.976, que prevê aumento salarial do

subsídio mensal dos Juízes e dos Desembargadores. Pasmem: em que pese o

Tribunal ter mandado esse projeto, não vimos aqui, Deputado Domingos Sávio,

fundamentação alguma do ponto de vista da Lei de Responsabilidade Fiscal e muito

menos apontando de quais receitas viriam os recursos para viabilizar esse aumento.
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Entretanto, minha preocupação não se restringe apenas a essa questão. Isso

porque esta Casa aprovou, no ano passado, o reajuste dos servidores do Judiciário:

uma parcela a ser paga em dezembro de 2008 e a outra, em julho deste ano. Os 10%

da primeira parcela foram pagos, mas ainda restam os 7,5% da segunda. Agora o

Tribunal de Justiça, por meio do Desembargador Sérgio Resende, seu Presidente,

manda a esta Casa projeto pedindo reajuste para Juízes e Desembargadores sem

antes conceder a parcela de reajuste de 7,5%. Isso é inadmissível; esta Casa não

pode se curvar diante desse fato; esta Casa tem compromisso com a democracia.

Não foi à toa que, desde Aristóteles, passando por Montesquieu, discutimos a

tripartição de poderes, que não foi elaborada por acaso ou por arranjo, como se fosse

enfeite. A tripartição de poderes existe para viabilizar o que chamamos, no direito, de

sistema de freios e contrapesos. Não pode o Poder Judiciário querer reajustar

salários de Juízes e Desembargadores e não pagar a parcela de seus servidores.

Fazemos apelo a todos os Deputados, de Oposição ou da base, para que fiquemos

atentos, vigilantes. Esse projeto do Poder Judiciário só pode ser aprovado nesta Casa

para conceder reajuste aos Juízes e Desembargadores se antes pagarem a parcela

de 7,5% à qual os servidores do Judiciário têm direito desde julho, data em que

deveria ter entrado em vigor o reajuste, mas não paga até hoje. Sr. Presidente, esse

era um dos assuntos que queríamos abordar.

O outro assunto refere-se ao Projeto de Lei Complementar nº 53, que altera regras

de promoções na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar, que traz o adicional

de desempenho dos militares e uma série de emendas que há tempos estamos

construindo com a Oposição, com os Deputados da base, com o comando da Polícia

Militar e do Corpo de Bombeiros.

Quero registrar que o Comandante-Geral da Polícia Militar teve uma participação

efetiva e tem-nos ajudado, que o Vice-Governador Anastasia tem-nos ajudado com

as emendas e que o Governador Aécio Neves também tem-nos ajudado. Esse projeto

está pronto para ser votado na pauta e precisa ser votado. Os policiais e bombeiros

militares estão aguardando sua aprovação, para que permita as promoções em

dezembro. É um projeto importantíssimo. A Associação dos Praças e o Centro Social

dos Cabos e Soldados se fazem presentes, assim como a Amproseg.
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Nesse projeto há uma emenda de autoria deste Deputado que trata da

aposentadoria aos 25 anos de efetivo serviço; da licença-maternidade de 180 dias,

para que o direito delas seja igual ao das demais servidoras do Estado; e uma série

de emendas tratando, aliás, dos 25 dias úteis de férias, como já ocorre para todos os

servidores públicos.

Esse projeto precisa ser aprovado o mais breve possível. Fazemos um apelo. Já

conversamos com o Deputado Padre João, Líder do Bloco, com os Deputados

Antônio Júlio e Carlin Moura, o Bloco PMDB-PT-PCdoB, para avançarmos. Sabemos

que há uma obstrução colocada, mas já avançamos um pouco mais; permitimos uma

evolução no encerramento da discussão e esperamos que isso seja possível. Se não

for possível agora, às 14 horas, que pelo menos amanhã, quinta-feira, ou na terça-

feira, consigamos aprovar esses dois projetos. São projetos de servidores, e nós,

Deputados, não devemos obstruir. O servidor já demora muito tempo para conseguir

emplacar uma conquista, e nesses momentos precisa da compreensão dos

Deputados para que o projeto seja votado.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Cumprimento o Deputado Sargento

Rodrigues e faço coro com ele em todos os pontos que brilhantemente expõe. Enviei

ao seu gabinete e ao de todos os colegas, assim como disponibilizei na intranet, um

assunto muito caro ao povo de Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha. Entre os

finalistas dos mais de 40 mil concorrentes do programa “Ídolos”, temos uma única

mineira, a excepcional cantora Dani Morais, que representa a incomparável riqueza

cultural e artística do Vale do Jequitinhonha, em especial de Pedra Azul, cidade que

deu a Minas e ao Brasil artistas como Murilo Antunes, Saulo Laranjeiras e Paulinho

Pedra Azul. Agora, há essa grande mobilização de todo o Vale do Jequitinhonha e de

Pedra Azul por essa única mineira. Queremos estender essa mobilização para que

todos os mineiros encampem essa luta, que está sendo de todo o povo de Pedra

Azul, da família da Dani, do ex-Prefeito Gérson, do Vereador Daniel. Solicitamos aos

mineiros que façam valer o talento mineiro, levando à final a nossa concorrente Dani

Morais, que, insisto, é a única mineira na disputa. Para tanto, precisamos enviar

mensagem de texto com a palavra “Dani” ao telefone 43656.

Agradeço e, mais uma vez, cumprimento-o, fazendo coro com as palavras de V.
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Exa. Obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Apenas, Presidente, cumprimento o Deputado

Sávio Souza Cruz. Realmente V. Exa. abordou assunto relevante. Desejamos a ela

toda a sorte, e pode contar com nosso apoio, nossa divulgação e nosso empenho.

Parabéns pela presteza e pela grandeza do ato que V. Exa. trouxe a esta tribuna,

relativo a pessoas que ficam normalmente esquecidas. É nosso dever, como

parlamento, reconhecer nossa tradição cultural, nossos valores e nossas riquezas

culturais. Parabéns a V. Exa. por, mais uma vez, marcar esse ponto na Assembleia.

Agradeço a paciência, Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Agradeço. Falarei rapidamente, pois tenho pouco

tempo, mas não poderia deixar de cumprimentar, mais uma vez, os Agentes

Penitenciários, que estão na luta clamando por justiça. Vamos nos reunir às

16h30min. Cumprimento o conjunto dos servidores públicos do Estado, que estão tão

penalizados. Fico muito feliz com a presença da Associação das Mulheres

Profissionais de Segurança Pública, com várias mulheres presentes. Vocês têm de

fazê-lo mais e estarem mais presentes na Assembleia Legislativa. Cumprimento o

Serjusmig, que está reivindicando o direito dos servidores, para que a lei seja

cumprida e tenham garantido o pagamento dos 7,5% de reajuste. Não há como dar

aumento aos Juízes, antes de garantir o reajuste dos servidores, que é muito justo.

Falando em justiça, não podia deixar de falar do Sindojus, pois os Oficiais de Justiça

se encontram em greve, estão paralisados. Deixamos-lhes aqui toda a nossa

solidariedade e o nosso apoio.

Não poderia deixar de falar também sobre outro assunto. Tivemos muitas vitórias e

conquistas. Este foi o primeiro ano em que não houve aumento do valor da conta de

água. Conseguimos impedir esse aumento na Justiça. O governo criou agência às

pressas, mas conseguimos essa vitória, que o governo tentou derrubar no Superior

Tribunal de Justiça, mas não conseguiu. Neste ano, não houve aumento do valor da

água da Copasa, uma das tarifas mais caras do Brasil.

Como a água, a energia elétrica também é bem público e essencial à vida. Só que,
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infelizmente, no Estado, vem sendo tratada como mercadoria, e faltam recursos para

manutenção. Na planilha, constam milhões e milhões para manutenção, mas será

que de fato essas manutenções da rede estão sendo feitas? Não acredito; creio que

está só no papel. Mostro e provo por quê. Tenho até cronograma. No dia 5 de

novembro: “Pane. Belo Horizonte e região ficam sem energia no meio do dia e vivem

transtornos”. Apagão atinge oito cidades: Mateus Leme, Brumadinho, Contagem,

Betim, Igarapé, Sete Lagoas e Belo Horizonte. “Inesperado apagão, mesmo sem

chuva.” Não choveu, e houve apagão. Às 12h51min, defeito num equipamento da

subestação de Ribeirão das Neves provocou interrupções de energia em cascata. A

energia foi restabelecida, mas sua falta causou prejuízos e grandes tumultos.

Comércio e “shopping” fecharam, restaurantes paralisaram o atendimento, houve

problemas com hospital, nos semáforos, o trânsito virou caos total, faltou luz no

Centro da Capital, na região da Pampulha, na Via Expressa, nos Bairros Serrano,

Carlos Prates, Coração Eucarístico e Gameleira. Como disse, os semáforos ficaram

apagados por cerca de 15 minutos, e o trânsito, conforme informou a BHTRANS,

ficou complicado no horário de pico. Sem energia, alguns postos de combustíveis

também tiveram prejuízo, pois a bomba que abastece os veículos precisa de

eletricidade.

Poderia apontar vários outros acontecimentos, mas só citarei o cronograma. No dia

15 de outubro, novamente. Como disse, o cachorro não pode urinar no poste de

energia da Cemig, que a energia cai. Não pode haver ventinho que cai a energia até

no meio do dia. “Dia 15 de outubro, falta de luz. O temporal que atingiu a Região

Metropolitana deixou mais de 78 mil imóveis sem energia elétrica na noite de ontem.”

Na Grande BH, muitos moradores de Santa Luzia e Ribeirão das Neves também

ficaram no escuro. Falta de luz também causou transtornos no trânsito. Mais de 120

mil unidades consumidoras ficaram sem luz por quase 24 horas. Falam do apagão

nacional por menos de 3 horas, mas, nesse caso, foram mais de 24 horas, e pelo

menos 3 mil consumidores ficaram sem energia, o que causou prejuízo. Foi o

segundo apagão elétrico, em menos de 20 dias, na Região Metropolitana.

No dia 7 de outubro, novo apagão. “À beira do caos”. É tudo notícia que saiu na

imprensa. Aproximadamente 120 mil residências ficaram sem luz - aliás, está aqui o
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horário - e 110 mil unidades haviam sido restabelecidas depois de muitas horas.

Dia 21 de setembro. “Falhas no atendimento da Cemig. Interrupção prolongada no

fornecimento de energia para aproximadamente 500 mil moradores da região

metropolitana”. Há a questão das indenizações. O consumidor tem o direito de ser

indenizado em dobro. Além disso, precisa fazer as reclamações e realmente

pressionar. Aliás, estamos pressionando a Aneel. O Deputado Federal Elismar Prado

é membro da CPI da Conta de Luz, que está investigando as irregularidades

cometidas quanto aos aumentos desde 2002. A Cemig tem de devolver o dinheiro

que a população pagou a mais. Continuaremos pressionando. Já há várias ações no

Ministério Público. É fundamental a pressão para que realmente a Cemig cumpra o

seu papel, respeite a legislação e devolva o dinheiro ao povo.

Já estou finalizando. Estão aqui nos jornais de hoje notícias sobre o apagão:

“Prejuízo após o temporal”. No jornal “O Tempo”, o aumento de lucratividade da

Cemig. São quase 10% de lucro que a Cemig obteve nos primeiros meses do ano. No

jornal “Hoje em Dia”: “Prejuízos com a falta de energia: histórias se repetem”. Uma

padaria localizada à Avenida Silva Lobo sofreu um prejuízo de R$30.000,00 com a

perda de alimentos. Portanto, a questão é muito séria. Falta recurso para

manutenção.

Queria cobrar, mais uma vez, um posicionamento para que a Cemig invista esse

dinheiro que a população paga por uma energia muito cara realmente na manutenção

das redes. Isso não vem ocorrendo. Além disso, quero parabenizar os servidores que

estão aí protestando e defendendo os seus direitos. Parabéns. Continuem na luta. No

Orçamento do próximo ano, que devemos aprovar no final deste ano, já está previsto

crescimento de R$41.000.000.000,00. Infelizmente, vemos que não consta R$1,00 de

reajuste para o salário dos servidores. No entanto, recursos para o Centro

Administrativo há de sobra. Serão quase R$3.000.000.000,00 só para a compra de

imóveis, carteiras, enfim, para equipar o Centro Administrativo, serão aplicados

milhões e milhões. Infelizmente o governo não tem esse mesmo sentimento para com

os seus servidores, o ser humano, e para investimento em áreas sociais. Agora, para

investir em concreto, não tem problema: há dinheiro “a rodo”.

* - Sem revisão do orador.
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2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 54/2009, do

Deputado Lafayette de Andrada e outros, que altera a Constituição do Estado para

adequá-la às modificações introduzidas na Constituição da República. Pelo BSD:

efetivos - Deputados Lafayette de Andrada e Ademir Lucas; suplentes - Deputados

Dalmo Ribeiro Silva e Zé Maia; pelo Bloco PT-PMDB-PCdoB: efetivo - Deputado

Padre João; suplente - Deputado Sávio Souza Cruz; pelo BPS: efetivo - Deputado

Délio Malheiros; suplente - Deputado Wander Borges; pelo PDT: efetivo - Deputado

Carlos Pimenta; suplente - Deputado Doutor Ronaldo. Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 5.042 a 5.044/2009,

da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do

Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública - aprovação, na 29ª

Reunião Ordinária, em 17/11/2009, dos Requerimentos nºs 4.956/2009, do Deputado

Wander Borges, e 4.972/2009, da Comissão de Fiscalização Financeira; de Educação

- aprovação, na 30ª Reunião Ordinária, em 18/11/2009, dos Projetos de Lei nºs

3.766/2009, do Deputado Antônio Carlos Arantes, 3.770/2009, do Deputado Ronaldo

Magalhães, 3.780/2009, do Deputado Wander Borges, e 3.796/2009, do Governador

do Estado, e do Requerimento nº 4.963/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de



____________________________________________________________________________
1414

Segurança Pública - aprovação, na 24ª Reunião Extraordinária, em 18/11/2009, do

Projeto de Lei nº 3.896/2009, do Deputado Mauri Torres, com a Emenda nº 1, e dos

Requerimentos nºs 4.961/2009, do Deputado Weliton Prado, e 4.976/2009, da

Comissão de Direitos Humanos; e de Saúde - aprovação, na 30ª Reunião Ordinária,

em 18/11/2009, dos Requerimentos nºs 4.933/2009, do Deputado Gil Pereira,

4.938/2009, da Comissão de Cultura, 4.966/2009, do Deputado Doutor Viana, e

4.971/2009, da Comissão de Participação Popular (Ciente. Publique-se.).

Questão de Ordem

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, gostaria apenas de deixar a garantia da

nossa responsabilidade e reafirmar que somos consequentes - jamais

inconsequentes - em relação a alguns projetos de interesse dos servidores. Mesmo

sendo de iniciativa do Governador, por trás há o interesse dos servidores, razão da

nossa luta, sejam do Serjusmig, seja do Sindjus, da Polícia Militar. Sr. Presidente,

desde a semana passada, o Secretário Maurício Campos se dispôs a se reunir

conosco. Porém não nos rendemos. Não nos reunimos com ele porque, para nós, o

maior objetivo é tratar de uma negociação, buscando, de fato, a solução para os

problemas - na verdade, essa é a nossa prioridade -, por isso nos negamos a sentar

com o Secretário Maurício Campos sem a presença dos Agentes Penitenciários, os

principais interessados. Na reunião de ontem à noite do Bloco PT-PCdoB-PMDB,

após ampla discussão, solicitamos ao Líder do Governo que marcasse uma reunião

com o Secretário com a participação do Bloco, desde que também tivesse a presença

dos representantes dos Agentes Penitenciários, ou seja, dois da associação, pois os

contratados não têm sindicato, e a associação é um instrumento legítimo, e dois

efetivos, representados por duas pessoas do sindicato. Somente nessa condição

concordamos em nos reunir com o Secretário Maurício Campos. Essa é a

reivindicação da Oposição, responsável e consequente, mas que só aceita participar

da reunião se os representantes dos Agentes Penitenciários puderem participar

também. O nosso principal objetivo é esse: resolver a situação. É com esse espírito

que iremos a essa reunião. Desde já agradecemos ao Secretário Mauríco Campos

por acolher essa reivindicação do bloco PT-PCdoB-PMDB, de receber juntamente

conosco os Agentes Penitenciários. Muito obrigado.
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O Sr. Presidente - 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 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 - Sr. Presidente, caros Deputados, inicialmente agradeço

a reunião realizada ontem pelo Deputado Padre João, Líder do Bloco da Oposição,

na qual pudemos chegar a um consenso sobre um trabalho com o Líder do Governo.

Agora, às 16h30min, teremos a última conversa com o Secretário Maurício Campos a

respeito do assunto em pauta há mais de três semanas: o caso dos Agentes

Penitenciários. Agradeço também ao Deputado Domingos Sávio as intervenções

feitas como Líder da Maioria, ajudando na solução do problema, e a todos os

companheiros que estão nessa luta. Graças a Deus, parece que hoje ela terá um fim

favorável aos Agentes Penitenciários.

Sr. Presidente, ocupo esta tribuna para agradecer aos colegas Vereadores a

presteza com que pudemos colocar em pauta e votar rapidamente - em menos de

uma semana - o projeto de lei que destinava uma área de 195.000m², de propriedade

do Estado, para a Prefeitura de Itambacuri. Esse projeto foi retirado de pauta em face

das dúvidas que havia quanto ao aproveitamento dessa área tão grande, que se

localiza no Centro da cidade, que é tão bonita, organizada, importante, bem-

planejada e estruturada. No entanto essa área tem uma história interessante.

A exemplo do que existia em Belo Horizonte entre as décadas de 50 e 60 - hoje

virou quartel da Polícia Militar -, que era o Instituto João Pinheiro, que preparava

jovens para sete atividades diferentes, como agricultura, tipografia e alfaiataria, nos

seus sete pavilhões, em Itambacuri também havia um educandário desse porte, onde

se preparava mão de obra, principalmente para o campo.

Com o tempo e a falta de continuidade administrativa dos governos estadual e

municipal, essa grande obra em Itambacuri foi desativada. Não havia apenas a

estrutura dessa escola interessante e importante dentro da cidade, mas um outro

terreno para a experimentação agrícola de propriedade da mesma instituição. O

Prefeito Henrique Scofield solicitou ao governo que fizesse a doação a essa cidade.

Algumas lideranças de Itambacuri pediram-nos que verificássemos esse assunto.
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Ao averiguarmos o projeto, notamos que havia uma lacuna que precisava ser

preenchida. Não era especificada a destinação desse imóvel importante, com quase

200.000m2 de área, na região central da cidade, e com um grande prédio em que

funciona uma escola estadual. Parte dessa área era ocupada pelo parque de

exposições da cidade.

Contatamos o Dr. José Transfiguração Figueiredo para que mantivesse contato

com o Prefeito de Itambacuri e fosse dado um parecer sobre o assunto. Esclarecida a

destinação do imóvel, ficou demonstrado de forma clara ao Prefeito Henrique Scofield

que essa área seria utilizada para aprendizado de jovens, menores, e também para o

funcionamento de escolas de currículo normal. O enorme terreno existente será

utilizado de forma a manter a estética, o equilíbrio urbano de Itambacuri, cidade

bonita, com belas praças e ruas asfaltadas, graças aos bons Prefeitos que teve no

passado. Entre eles o meu companheiro Ataliba Magalhães, a D. Neide Magalhães e

o Dr. Firmato, de saudosa memória.

Compareço aqui para agradecer aos colegas, aos companheiros. Em menos de

uma semana, conseguimos retornar esse projeto à pauta e aprová-lo, dando a

Itambacuri a possibilidade de ter um grande volume de serviços do Estado nas áreas

social e de educação, como também a implantação de projetos do governo federal

nessa área de 195.000m2. Além disso há a possibilidade de projetos habitacionais.

Então fizemos com que o jovem Prefeito, nosso companheiro, de Itambacuri, visse

que havia necessidade de uma explicitação sobre o que ia fazer nessa área tão

grande. Havia uma preocupação da sociedade de Itambacuri de que essa área fosse

transformada em alguma coisa de politicagem, de política barata, e que pudesse

prejudicar até o sindicato rural, pois ali está estabelecido o parque de exposições da

cidade. Mas o Prefeito garantiu-nos que ouvirá a Câmara Municipal sobre os

empreendimentos que serão locados na área, que ela será bem utilizada, que a

urbanização obedecerá aos critérios de beleza urbanística e estética de Itambacuri.

Então neste momento, Sr. Presidente, quero cumprimentar e agradecer aos

Deputados o apoio, o suporte que me foi dado para a aprovação rápida desse projeto.

No entanto volto aqui também para perorar aos companheiros - e já o fiz ao

Deputado Zé Maia, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, e ao
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Deputado Lafayette de Andrada, relator do Projeto de Lei Complementar nº 35 - para

que possamos apreciar esse projeto de lei ainda neste ano. Trata-se do projeto que

se refere à autorização para que o Estado pague os precatórios do Ipsemg. Essa é

uma luta que tenho realizado nesta Assembleia desde 2007. Com a compreensão

dos companheiros, com emenda numa lei, conseguimos garantir que as pessoas com

mais de 60 anos, como funcionários ou ex-funcionários do Estado, tenham prioridade

para receber os seus direitos trabalhistas junto ao governo do Estado.

Então urge, Sr. Presidente, colocarmos em pauta esse projeto de lei, como disse

aqui por várias reuniões seguidas, porque há um acordo do Bloco PT-PMDB-PCdoB

para permitir que esse projeto seja aprovado. E por que o dizemos? Porque, em

verdade, o Governador Aécio Neves, ao entrar para o governo, fez proposta de pagar

mais de R$6.000.000.000,00 de dívidas que os governos anteriores fizeram com o

Ipsemg. E o governo tem cumprido religiosamente o pagamento de R$53.000.000,00

ao ano para o Ipsemg. Nessa composição, o Ipsemg teria que destinar metade dos

recursos para o pagamento de precatórios. Até o ano passado, as coisas estavam

correndo bem, mas este ano, infelizmente, o Ipsemg desviou os recursos e não

aplicou no pagamento de precatórios.

O Projeto de Lei Complementar nº 35 permite que o Estado pague diretamente,

sem ter de repassar recursos ao Ipsemg, uma parcela da dívida que ainda ficou. Esse

é o apelo que fazemos aos companheiros. Gostaria de pedir ao Deputado Domingos

Sávio, Líder da Maioria, que interceda junto à Maioria, para que também endossem

esse projeto. Esse projeto está aqui há quase dois anos, parado na Comissão de

Fiscalização Financeira desde novembro de 2008. Temos que tirá-lo da prateleira,

apelar ao Deputado Zé Maia para que coloque na pauta da comissão e venha

urgentemente, já tendo passado por todas as comissões, para o Plenário. Desse

projeto poderemos tirar uma grande vantagem, pois, em dezembro, teremos a

Semana de Conciliação. Nessa Semana de Conciliação, o Tribunal de Justiça de

Minas Gerais vai tentar fazer o pagamento de alguns precatórios, e não vai haver o

dinheiro. Se tivermos aprovado a lei, esse dinheiro existirá, mesmo porque a

legislação federal permite, e isso já foi solicitado ao Tribunal de Justiça pela

Secretaria de Fazenda, que, dos depósitos judiciais, que são extraorçamentários, que
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não podem estar no caixa geral do Tesouro, 70% sejam utilizados para pagamento de

precatórios. Esse dinheiro está parado e pode ser utilizado rapidamente. O Tribunal

tem a maior boa-vontade - a OAB está envolvida nesse processo - em fazer o

repasse desses recursos com o dinheiro que está parado no Banco do Brasil. Está

depositado, quietinho. Então podemos juntar estas duas coisas: aprovar a lei e

permitir que o Estado, com garantia suficiente, recolha esses recursos para pagar

precatórios do Ipsemg, em nome do próprio Estado. Com isso, o governo termina de

pagar sua dívida com o Ipsemg, dívidas de seis ou sete governos anteriores que o

governo Aécio Neves está honrando. Com isso, completa a estrutura negocial do

pagamento, o governo fica quite com o Ipsemg, e milhares e milhares de velhinhos

que estão esperando há 25, 30 anos serão beneficiados.

Quando mencionei esse assunto, uma funcionária me disse que sua família tem um

precatório de mais de 30 anos, da época de Francelino Pereira. Então, realmente há

a necessidade, Sr. Presidente, de que façamos com que o Projeto de Lei

Complementar nº 35 ganhe a pauta. Estou dizendo isso há mais de duas semanas.

Parece que estou copiando meu companheiro Deputado Weliton Prado, cantando

samba de uma nota só. Mas não é verdade, é porque esse assunto é muito

importante. O Deputado Domingos Sávio, que me acompanha, sabe. Briguei muito

aqui, lutei para aprovar aquele projeto do ICMS Solidário, que não é meu, é do

Deputado Dinis Pinheiro. Fizemos esforço, trabalhamos para aprovar o projeto de

interiorização com o programa de reorganização judiciária. Batemos pesado,

brigamos, fomos ao Governador, conversamos. Sou um homem tranquilo em relação

ao encaminhamento dos projetos nesta Casa, mas existem alguns assuntos que, a

meu ver, estão emperrados, que precisam de uma sacudida, e, nesse particular,

gostaria de pedir ajuda aos companheiros, para que possamos trazer esse projeto à

pauta, pelo menos na próxima semana.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Só quero unir-me a V. Exa. Usarei

apenas um minuto do seu tempo, mesmo porque falarei em seguida, com a

aquiescência do Sr. Presidente.

V. Exa., como sempre, é brilhante nas suas intervenções. Não podemos jamais

pactuar com o fato de um direito líquido e certo ficar na gaveta. Fui Prefeito de
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Divinópolis e guardo, com prazer, um elogio. Na vida pública, o elogio, às vezes,

estimula-nos a persistir no caminho certo. O Presidente do Tribunal Regional de

Minas Gerais deu uma declaração aqui, em Belo Horizonte, naquela época,

manifestando um certo descontentamento com as prefeituras do Estado que não

pagavam precatórios. Usou como exemplo a Prefeitura de Divinópolis. Eu estava no

final do mandato, próximo do ano 2000, e cumpria rigorosamente todos os precatórios

que herdei dos Prefeitos anteriores.

Estarei ao lado de V. Exa. para procurar o governo, a direção do Ipsemg, a fim de

resolvermos essa situação. Nesta Casa, há um projeto que está parado, mas precisa

andar, pois ele resolve a situação da função pública dos servidores do Ipsemg. O

Governador enviou esse projeto atendendo a um requerimento de minha autoria,

depois de muita negociação com o Prof. Anastasia e com a Secretária Renata

Vilhena. São direitos adquiridos dos servidores de função pública do Ipsemg e do

DER que precisam ser regulamentados.

V. Exa. tem razão. Às vezes, projetos importantes ficam parados, o que traz

prejuízo para as pessoas. Não podemos permitir isso. Estarei ao lado de V. Exa., que

considero um grande líder nesta Casa. Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - Muito obrigado, Deputado Domingos Sávio.

Concluindo, gostaria de fazer referência ao posicionamento tomado, às vezes, no

calor da paixão partidária. Permito-me, no PMDB, a liberdade e a independência de

discordar do meu próprio partido ou do meu próprio grupamento, que hoje compõe,

nesta Casa, a Oposição. O que vejo em Minas Gerais, nestes quase sete anos de

governo, é todos os compromissos assumidos pelos governantes anteriores serem

quitados ou encaminhados, integral ou parcialmente, pelo Governador Aécio Neves.

Vejo, com tranquilidade, essa situação. Falo com franqueza. Às vezes, companheiros

do meu grupamento partidário podem me criticar, mas penso que já tenho bastante

vivência política para dizer aquilo que verdadeiramente sinto, independentemente de

o meu partido puxar-me a orelha ou alguém dizer-me que não estou obedecendo a

um critério ideológico do grupamento.

Minas Gerais está passando por um momento muito bom. O Governador tem

cumprido a sua função, exercido bem o seu papel. Ele tem a aprovação de mais de
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80% da população; tem tentado acertar. Ocorre, às vezes, um errozinho no meio do

caminho, como o Projeto de Lei Complementar nº 35. Não dá para entender por que

ele está parado desde novembro de 2008. Não dá para compreender!

Ontem, na reunião da nossa bancada de Oposição, PT-PCdoB-PMDB, acertamos

os ponteiros com relação a esse projeto. Vimos que o Ipsemg, este ano, não pagou

precatórios. Milhares e milhares de pessoas estão na dependência desse pagamento.

Queria, sim, ser o pai dos velhinhos, como alguns companheiros me chamam: o

paladino, o defensor dos velhinhos. Dói, no fundo do coração, ver pessoas que

trabalharam durante a vida inteira, se aposentaram e, muitas vezes, deixaram como

herança um precatório. Os seus filhos já estão morrendo, e não conseguem receber

esse dinheiro. Às vezes, é um crédito que está aí há 20, 25, 30, 40 anos. É um

absurdo!

Temos de realmente cerrar fileiras em torno desse projeto. Agradeço ao Presidente

dos trabalhos de hoje, Deputado José Henrique, e, sobretudo, ao Deputado

Domingos Sávio, pois sei que posso contar com o apoio dele para defendermos essa

causa. 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 - Sr. Presidente, colegas Deputados, de modo

especial Deputado Getúlio Neiva, por quem tenho um grande apreço, pessoas que

nos acompanham aqui, na Casa do povo mineiro, ou pela TV Assembleia.

Num primeiro momento, mais uma vez quero referir-me a esse tema que tem sido

debatido aqui exaustivamente e que envolve os Agentes Penitenciários. Tão logo

termine este pronunciamento, irei deslocar-me para a Secretaria de Defesa Social, a

fim de participar de uma reunião que, ao lado do nosso Líder, Deputado Mauri Torres,

solicitamos ao Secretário. Dela participarão também Deputados da Oposição e

representantes dos servidores.

Continuaremos com o mesmo esforço que fizemos desde o primeiro momento. A

nossa posição nunca foi vacilante. Desde o início, defendemos o respeito ao direito
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dos servidores, não só o de fazerem greve - até o momento em que foi decretada

ilegal -, como também o de se defenderem diante de um processo administrativo ou

do risco de perderem o emprego. Demonstramos preocupação com essa situação ao

ir conversar com o Secretário, mas, ao mesmo tempo, temos preocupação com a

continuação dos trabalhos desta Casa. Vamos nos empenhar, em todos os níveis,

com esforço pleno, para solucionar a questão que envolve os Agentes Penitenciários,

mas é importante destacar que não podemos deixar de atender a outras demandas

que se fazem representar nesta Casa. Temos projetos importantíssimos que já estão

prontos para serem votados há várias semanas e, a cada minuto que passa,

corremos um risco enorme de promover um prejuízo para toda Minas Gerais, o que

não podemos permitir, a começar pelo próprio empréstimo previsto junto ao BNDES,

que não é nenhuma caixa preta. Hoje um Deputado da Oposição falou a esse

respeito, e V. Exa., com sua sabedoria, sabe muito bem que temos uma situação de

Oposição que não é tão homogênea assim. Alguns agem de forma radicalizada, o

que, de longe, nada tem a ver com a linha de equilíbrio e sabedoria do Deputado

Getúlio Neiva e de outros que, por razão partidária, podem estar sendo colocados

como se na Oposição estivessem. Um desses Deputados veio aqui dizer que nem

sabemos para que é esse empréstimo. Ora, o projeto está aí. Nos seus termos e na

carta do Governador, está muito claro que se trata de um projeto para garantir o

cumprimento orçamentário das despesas com o Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado, que foi aprovado pelo governo federal. Na verdade, o empréstimo do

BNDES, primeiramente, é aprovado pelo próprio Tesouro Nacional, que é do governo

do PT e do próprio PMDB. Eles acompanharam cada detalhe e, ao aprovar, fizeram-

no pelo fato de o projeto estar absolutamente indo ao encontro dos interesses do

povo mineiro. Isso se deu apenas porque Minas se reorganizou. Se o Estado

estivesse endividado, como no passado, e inadimplente, como antes de Aécio Neves,

não seria possível fazer uma operação como essa, que investirá recursos vejam bem

onde: no atendimento à educação básica - é possível fazer algum questionamento

sobre a importância disso? -; na modernização do sistema socioeducativo - aliás, isso

tem a ver com a situação dos Agentes Penitenciários, pois é relativo aos centros

socieducativos de recuperação do menor infrator, aquele que, por uma situação de
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envolvimento criminal, tem que ser retirado do convívio da sociedade e não pode ir

para o presídio, indo para o centro socioeducativo, que precisa de modernização; na

construção de unidades habitacionais; etc. Portanto, é algo que não dá nem para

pensar em não aprovar.

Depois, temos um outro projeto que me preocupa muito. Aqui está o Projeto de Lei

Complementar nº 53/2009. Estamos lutando para que entre em pauta e seja votado -

vemos, aliás, a presença da Amproseg e cumprimentamos todos os servidores e as

esposas dos militares. É curioso que, agora, todo o mundo está aprovando, mas a

base do governo está brigando por sua aprovação desde o primeiro momento que

aqui chegou, até porque é um projeto enviado pelo Governador, atendendo aos justos

anseios das categorias dos nossos militares. Esse projeto está pronto para ser votado

e vem assegurar um adicional de desempenho individual para nossos servidores da

área de segurança pública especial da Polícia Militar.

Temos um outro projeto igualmente importante e que está pronto para ser votado.

Estamos lutando para ver sua aprovação - e vemos aqui a presença do Sindojus-MG,

que vem reivindicar a aprovação do Projeto nº 2.968/2009. Ele está prontinho para

votação há várias semanas, e não seria justo terminarmos o ano sem concluirmos a

votação de projetos como esse. O mesmo acontece com o Projeto nº 3.595/2009, que

trata do efetivo da Polícia Militar. Citei alguns, mas há outros mais importantes.

Então, estaremos nos empenhando lá mais uma vez; já estive uma vez e estarei

novamente. Precisamos, simultaneamente a esse esforço, estar trabalhando. E aí,

por mais respeito que eu tenha ao espírito democrático... A Oposição está obstruindo,

isso é democracia, e creio que é natural da democracia se fazer obstrução contra um

projeto do qual se discorda, um projeto que, conforme se sente, não está maduro o

suficiente para ser votado. Mas, nesse caso, os projetos foram aprovados em todas

as comissões, até com o voto da própria Oposição, na maioria das vezes. Portanto,

eles estão prontos para serem votados, representam ganho para o povo mineiro, para

a segurança pública, para o servidor público, e não é justo esse tipo de procedimento.

Da nossa parte, estaremos nos empenhando nessa reunião e em quantas forem

necessárias para debatermos o assunto dos Agentes Penitenciários. Obviamente,

nos empenharemos também para que a Casa produza, trabalhe. O Deputado tem
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essa missão, da qual não pode fugir.

Queria ainda abordar outro tema, Sr. Presidente, que muito nos tem preocupado.

Estou levando uma sugestão ao Governador Aécio Neves e ao Secretário Fuad

Noman, com o intuito de encontrarmos a solução para um problema grave, qual seja

a questão da PPP da MG-050, que está em andamento, mas suas obras estão em

ritmo lento, não estão atendendo a todos os nossos anseios. Queremos uma rodovia

duplicada, que ofereça segurança aos cidadãos, não só aos que trafegam por ela,

mas também às pessoas que estão às suas margens. Queremos que seja dessa

forma na região inteira, não só no Centro-Oeste, mas também no Sudoeste de Minas,

de Juatuba até São Paulo, no trecho que está concedido à empresa Nascentes das

Gerais. É isso que todos nós queremos. É duro termos o pagamento de pedágio, e

essas obras estarem em ritmo lento, previstas num calendário de 10 anos, ao longo

desse trecho. Tudo bem, sabemos que o dinheiro do pedágio é que está financiando

as obras. Como esse recurso não entra todo de uma vez, no período da concessão -

mês a mês entra determinado valor -, um pouco da obra vai sendo feito a cada mês.

Mas isso não resolve o problema, porque as pessoas estão morrendo na rodovia - e

numa rodovia onde se paga pedágio para trafegar. Portanto, queremos que os

investimentos sejam feitos em ritmo mais rápido para termos mais segurança e para

que as pessoas que vivem em cidades cortadas por essa rodovia tenham melhor

qualidade de vida.

Já está sendo feita a duplicação entre Juatuba e Mateus Leme, mas há um trevo

para ser melhorado em Itaúna, além de várias obras para serem feitas em

Divinópolis, como viadutos, trincheiras e passarelas. E, principalmente, há terceiras

pistas ou duplicações que precisam ser feitas, sob pena de ocorrerem acidentes.

Quanto mais aumenta o movimento - mesmo com o pedágio, o movimento está

aumentando, e é verdade também que não há mais buracos na rodovia -, mais a

velocidade dos veículos aumenta. Aumentando a velocidade dos veículos, como não

é uma rodovia planejada, com pista dupla, os acidentes acontecem a cada dia, de

uma maneira que nos deixa arrasados.

Hoje mesmo eu falava com o radialista Marcelo Augusto, de uma emissora da

cidade de Passos, e dava o meu depoimento de que temos de nos unir para
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conseguir um financiamento adicional e agilizar essas obras. Entre Passos e São

Sebastião do Paraíso, o trecho também representa um pesadelo. Há um trânsito

muito pesado em direção a São Paulo - e de São Paulo em direção a Minas Gerais -,

que se concentra na região, onde os acidentes, consequentemente, estão ocorrendo

todos os dias.

Qual é a minha sugestão para isso? Tenho lutado muito. Já realizamos uma

audiência aqui, na Assembleia, cobrando uma antecipação, uma agilização das

obras. Já que temos de pagar pedágio, queremos obras que justifiquem essa

despesa que os motoristas, os cidadãos têm. Além disso, queremos um tratamento

mais cuidadoso. Há pessoas que moram muito próximo à praça de pedágio, e seu

trabalho, no dia a dia, torna-se inviabilizado, o que precisa ser mais bem analisado.

Porém acredito que existe uma solução e quero levá-la ao Governador Aécio Neves.

Creio que uma PPP como essa, que é a primeira - e talvez por isso esteja havendo

essas dificuldades -, tem de ter uma fonte de financiamento, ou seja, não pode contar

apenas com o pedágio como financiador das obras, senão, realmente, a duplicação

da rodovia levará 10 anos ou mais. E como o pedágio é fonte de receita segura, que

não deixa de entrar, pois todo mês o dinheirinho está nos cofres da empresa, é

perfeitamente razoável que se busque financiamento para antecipar as obras, até

mesmo em bancos internacionais, como o Banco Mundial, ou no BNDES. Seria

interessante que fossem feitos vários lotes, e, em prazo bem mais curto, talvez em

pouco mais de um ano, todas as obras estariam concluídas. É claro que deverá ser

colocado grande volume de dinheiro, que terá juros. O pedágio, obviamente, pagará o

principal, o capital, as prestações do banco. Ainda que o Estado tenha de

acompanhar o equilíbrio econômico-financeiro com a concessionária - o edital prevê

isso -, ele discutirá quais serão os juros pagos para antecipar as obras. Discutiremos

reequilíbrio contratual para suportar os custos desses juros, mas não aumentando o

pedágio, que precisa até mesmo diminuir. É possível, com recursos do próprio

Estado, equilibrar esses juros e antecipar as obras com volume maior de

investimentos. Então, a solução deve ser essa. Não dá para discutirmos

interminavelmente. Cobro da empresa essa lentidão nas obras, que não pode

continuar, mas ela diz: “O contrato que tenho com o Estado me dá prazo para a
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realização das obras. E esse prazo foi previsto porque as obras estão sendo feitas

com o dinheiro do pedágio e mais um pouco, que a própria empresa está investindo

para buscar de volta no futuro. É dessa maneira que está no edital, e é assim que o

faremos”. Mas é preciso rever esse edital, rever esse contrato, porque há gente

morrendo, sofrendo. Mesmo aquele que está trafegando e não sofre acidente é vítima

do trânsito lento em rodovia em que se paga pedágio.

Então, estamos cobrando, e alguém pode pensar: “Mas você é da base do governo

Aécio Neves e não deveria falar nada, não deveria criticar”. Mas não é assim.

Fazemos política de forma séria e respeitosa com o cidadão. Como eu disse, esse é

o primeiro projeto de parceria público-privada. Quando conversei com o Governador

sobre isso, ele manifestou grande preocupação, também. Ele não está feliz com isso,

está insatisfeito com essa lentidão das obras. Também não está satisfeito com o fato

de as pessoas pagarem o pedágio e as obras não saírem em ritmo que atenda

perfeitamente ao interesse da população.

É preciso solução para o problema, por isso a estamos apresentando. É

perfeitamente possível buscar fonte de financiamento que assegure volume maior de

investimento em curto prazo, e obviamente a receita do pedágio pagará esse

financiamento. Ah, mas há juros. Pactua-se reequilíbrio contratual do Estado com a

empresa concessionária para que esses juros sejam suportados sem se alterarem as

bases, as regras do jogo contratual. Isso é possível? Sim. Conversei sobre isso com o

Secretário Fuad Noman e com a própria empresa. É necessária a revisão contratual.

Creio que, se for necessário até mesmo aprovar nesta Casa dotação orçamentária

para isso ou autorização, teremos o apoio dos demais colegas, porque não é possível

que tenhamos a principal rodovia estadual de Minas nessa situação. Hoje, era para

estarmos todos felizes com as obras, as melhorias. Ao invés de estarmos todos

felizes, ouvimos mais reclamações a cada dia. Então, não podemos tapar o sol com a

peneira.

Estou cobrando, trabalhando, não fazendo oposição ao governo Aécio Neves, pelo

contrário, porque o governo dele foi o que mais investiu em rodovias em Minas

Gerais. Como exemplo, temos o Proacesso, ligando inúmeras cidades que não

tinham asfalto, como, no Centro-Oeste mineiro, Leandro Ferreira, Doresópolis,
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Vargem Bonita, São Roque de Minas, Camacho e tantas outras. Em Minas Gerais

como um todo, foram 220 cidades. Nunca vi estradas estaduais tão boas, tão bem

conservadas como as nossas, no Centro-Oeste mineiro, ligando a Santo Antônio do

Monte, a São Sebastião do Oeste, a São Gonçalo do Pará, a Pitangui, a Cláudio e a

tantas outras e daí seguindo às margens da BR-050. Então, é claro que temos

motivos para aplaudir o Governador Aécio Neves.

Quanto ao que não está funcionando bem, devemos levar sugestões de mudança

ao governo, precisamos cobrar de sua equipe uma ação objetiva. No caso específico

da MG-050, precisa haver mudança no cronograma de obras. Não podemos aceitar o

pagamento dos pedágios se a obra está em ritmo lento. Nos trechos em que há

comprometimento da segurança e da vida humana, as intervenções devem ser

prioritárias, como na região de Piumhi até a divisa do Estado de São Paulo, cujos

trechos são críticos, com muitas curvas e acidentes. Entre Divinópolis e Itaúna,

praticamente não há terceira pista nem acostamento adequado. Nas áreas urbanas,

precisam ser construídos viadutos, trincheiras, etc.

Já estou concluindo, Sr. Presidente. Acreditamos que o cronograma de obras pode

ser acelerado com a adoção dessas sugestões. Por meio de requerimento que estou

protocolando junto ao Governador Aécio Neves e ao Secretário de Obras, sugiro uma

revisão do contrato e a celebração de um termo aditivo a ele, repactuando o equilíbrio

financeiro e apoiando a empresa para que tome um financiamento a fim de executar

as obras o mais rápido possível, de modo a atender o interesse de toda a região.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

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 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, Sras. Deputadas,

público presente, inicialmente gostaríamos de nos manifestar novamente acerca das

reivindicações dos Agentes Penitenciários. Finalmente conseguimos, depois de

grande esforço de sensibilização e de negociação, construir uma pauta com o Dr.

Maurício Campos, nosso Secretário de Defesa Social. O Bloco PT-PCdoB-PMDB, em
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comissão, já está-se deslocando, juntamente com representantes da categoria, para

uma negociação. Esperamos avançar e obter uma solução definitiva. Sabemos que a

situação já vem se arrastando há muito tempo. Confiamos em que o Secretário de

Defesa Social terá sensibilidade suficiente para nos ajudar a encontrar uma solução

que atenda as reivindicações dos Agentes Penitenciários, assim como à segurança

pública do Estado.

Gostaríamos, Sr. Presidente, de fazer menção a uma data que se aproxima. Depois

de amanhã, dia 20 de novembro, comemora-se o Dia Nacional da Consciência Negra.

Trata-se de uma data importante, já consagrada no calendário oficial brasileiro. É

uma data de luta, a qual, como muitas outras, coloca para o Brasil a necessidade

imperiosa de se fazer justiça e de se promover a inclusão social da vasta comunidade

negra brasileira.

Sabemos que no processo histórico brasileiro os negros foram fundamentais na

construção real e objetiva do Brasil. Os negros foram a mão de obra que, de fato,

alavancou as bases produtivas do nosso país. O fim da escravidão foi acompanhado

de um grande débito, na medida em que não promoveu nenhuma ação pública ou

política decisiva e exclusivamente para garantir a incorporação efetiva da comunidade

negra no patamar da cidadania mínima e desejável para todo o povo brasileiro.

Hoje, depois de mais de um centenário da Abolição da Escravatura, ainda

convivemos com níveis de exclusão, de discriminação e de preconceitos intoleráveis

para toda e qualquer nação. E mais intoleráveis para nós, brasileiros, diante da tão

decantada, louvada, democracia racial no Brasil. O Presidente Lula, ao longo do seu

mandato, vem imprimindo diversas ações para diminuir essa distância entre o acesso

natural, os direitos de todo o povo brasileiro, as oportunidades de todo o povo

brasileiro, para que esse acesso seja também plenamente garantido à comunidade

negra no Brasil.

Durante todo o dia 20, teremos programações que marcarão essa data. Haverá

apresentações artísticas, debates, manifestações culturais e também de caráter

reivindicatório - particularmente das comunidades quilombolas -, Brasil afora. Essas

comemorações oficiais estão sendo divulgadas por parte dos órgãos, governo de

Estado, prefeituras e movimentos, em 757 cidades brasileiras, onde acontecerá a
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comemoração do Dia da Consciência Negra.

Em Minas Gerais, constam comemorações nas cidades de Belo Horizonte, Além

Paraíba, Betim, Bom Jesus do Galho, Coqueiral, Guarani, Itapecerica, Piraúba, Juiz

de Fora e Montes Claros. Essas são as cidades que comunicaram oficialmente à

Seppir suas programações, mas há muitas outras que não estão aqui relacionadas.

Uma delas é exatamente a minha querida Paracatu, cidade histórica do ciclo do ouro,

que teve também na sua formação, de forma praticamente exclusiva, a utilização

sistemática da mão de obra escrava. Portanto a nossa Paracatu tem, a exemplo de

muitas outras cidades mineiras e brasileiras, uma dívida com a comunidade negra.

A Fundação Consciência e Arte, criada por nós, quando fui Vereador na cidade de

Paracatu, há mais de 15 anos, atua regionalmente, tendo saído dos limites territoriais

de Paracatu e já estando presente em vários Municípios da região. Ela atua como um

dos vieses importantes com a questão ambiental, educacional e cultural. No campo

cultural, a Fundação Consciência e Arte vem, ao longo dos anos, priorizando o

trabalho com a difusão, a preservação e o resgate da cultura negra brasileira, além de

um trabalho bem-dirigido para a promoção da consciência negra.

Em Paracatu haverá o Festival Regional da Consciência Negra - Fercon -,

promovido pela Fundação Consciência e Arte, que acontecerá do dia 19, amanhã, até

o dia 21 de novembro. A programação é a seguinte: às 13 horas, no dia 19, teremos o

Seminário Regional de Cultura, que acontecerá na Câmara Municipal de Paracatu; às

21 horas, no dia 20, haverá a apresentação cultural, com o Projeto Vida de Viajante,

em frente à Prefeitura Municipal; no dia 21, acontecerá o Cortejo Afro, que passará

pelas principais ruas do Centro da cidade de Paracatu, concentrando-se na Praça do

Rosário a partir das 8 horas da manhã.

No dia 21, às 22 horas, “show” da banda Tambor Mineiro, em frente à Prefeitura

Municipal, trabalho conhecido do grande público de Minas Gerais, desenvolvido pelo

companheiro e amigo Maurício Tizumba. Como programação complementar do

Festival Regional da Consciência Negra, promovido pela Fundação Consciência e

Arte, haverá, dos dias 16 a 20 de novembro, exposição de quadros, fotografias e

bonecas nas cidades de Lagamar, Vazante, Paracatu e Três Marias. Dos dias 5 a 21

deste mês, mostras de cinema nas cidades de Paracatu, Vazante, Lagamar e Unaí.
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Também está divulgado para toda a comunidade regional do Noroeste de Minas o

Festival Regional da Consciência Negra, que acontece em Paracatu, dos dias 19 a 21

de novembro, portanto a partir de amanhã, fruto de projeto cultural da Fundação

Consciência e Arte. Ainda no dia 20, como parte da programação nacional, o

Presidente Lula participará de ato público em Salvador, na Praça Castro Alves. O

Presidente deve estar entre às 18 horas e às 20 horas na Praça Castro Alves. É mais

uma participação do Presidente Lula, alinhada às reivindicações e às bandeiras da

comunidade negra brasileira. No dia 22/11/2009, também em Salvador, haverá a V

Caminhada pela Vida e Liberdade Religiosa, com concentração às 9 horas, no busto

da Mãe Runhó. São essas as programações oficiais. Entre as questões importantes

que acontecerão nessas datas, existe todo um esforço, concentrado no Congresso

Nacional, para viabilizar a sanção pelo Presidente Lula, ainda na sexta-feira, do

Estatuto da Igualdade Racial, o que representa avanço histórico. Em meio às várias

conquistas, uma merece destaque, que é a criação do Sistema Nacional de

Promoção da Igualdade Racial - Sinapir -, que é a instituição de conjunto de

mecanismos legais para organizar e articular as ações voltadas à implementação das

políticas e dos serviços destinados a superar as desigualdades etnorraciais existentes

no Brasil. Outro ponto que ganha destaque, no Estatuto da Igualdade Racial, é a

previsão de fontes de financiamento para a promoção da igualdade racial em todas

as esferas públicas, nos governos federal, estaduais e também municipais.

Acreditamos que o Estatuto da Igualdade Racial, que vem reforçar legislações que

estão sendo implementadas no Brasil, a exemplo do Decreto nº 4.887, de 2003, que

regulamenta o art. 68 da Constituição Federal, que trata da demarcação das terras

quilombolas, vem referendar e reafirmar este princípio constitucional que garante o

direito à propriedade aos remanescentes das comunidades de quilombos no Brasil.

Ainda no que diz respeito à cultura, a capoeira, entre outras manifestações da cultura

negra, passa a ser reconhecida como desporto nacional, garantindo o registro e a

proteção em todas as suas modalidades, uma reivindicação antiga dos capoeiristas

organizados em todo o território brasileiro, por meio de várias escolas e modalidades

e também de várias propostas de intervenção de natureza social e humana. Agora

asseguraram essa conquista. A capoeira passa então a ser reconhecida formal e
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oficialmente como desporto nacional.

A descentralização das políticas públicas por meio do Fórum Intergovernamental de

Promoção da Igualdade Racial - Fipir - é uma ação extremamente importante.

Sabemos que uma das dificuldades é exatamente conseguir a integração de políticas

públicas - que será uma das principais atribuições desse fórum - nas três esferas,

principalmente a integração de políticas temáticas voltadas para esse público

específico que são os negros, as comunidades negras brasileiras. Em torno de 500

Municípios e Estados fizeram a adesão ao Fórum, Sr. Presidente. Entendemos que

essa ação é fundamental. Continua o Estatuto da Igualdade Racial - estou

concluindo, Sr. Presidente - garantindo que 10% das vagas para candidaturas de

representantes da população negra sejam viabilizadas por meio dos partidos e

coligações. Portanto, os direitos políticos serão estimulados por meio dessa medida.

O sistema de cotas raciais para as universidades públicas brasileiras vem agora não

mais por adesão espontânea, mas será assegurado por meio do Estatuto. Também

na parte de financiamento, como já foi dito, o poder público priorizará repasse dos

recursos referentes aos programas e atividades previstas no Estatuto aos Estados,

Distrito Federal e Municípios que tenham criado conselhos de igualdade racial.

Portanto, Sr. Presidente, é um estímulo efetivo, real e concreto para a instituição dos

conselhos. Por fim, Sr. Presidente, gostaríamos de dizer que estivemos, na semana

atrasada, no Quilombo do Gorutuba, que é o maior quilombo de Minas Gerais, um

símbolo de resistência das comunidades quilombolas mineiras. Ele alcança sete

Municípios no Norte de Minas, entre eles Janaúba, Pai Pedro, Porteirinha, Jaíba,

Mato Verde e Monte Azul. Entretanto, ele ainda está reivindicando o seu território, o

seu reconhecimento, apesar do crescimento, da organização, da valorização por meio

de muitos trabalhos, particularmente com o apoio da Fundação Banco do Brasil no

amplo acesso à água potável e no amplo projeto de alfabetização quilombola, que é

diferenciado, é um projeto piloto que hoje alcança outras comunidades quilombolas

Brasil afora. O Presidente Lula, na sexta-feira, assinará decreto autorizando a

legalização dos territórios de 30 comunidades quilombolas do Brasil, infelizmente, até

então, nenhuma de Minas Gerais. O Quilombo do Gorutuba está aguardando essa

decisão por parte do Incra, que é quem tem agora a atribuição, com a sanção
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presidencial, para seu reconhecimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Encerramento

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

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

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

de amanhã, dia 19, 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 57ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 16/11/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

da Mesa - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva -

Exibição de vídeo - Entrega de placa - Entrega de título - Palavras do Sr. Luiz

Fernando Pires - 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 Dalmo Ribeiro Silva, 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 Construtora Mascarenhas

Barbosa Roscoe - MBR - pelos 75 anos de sua fundação e à entrega do Título de

Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. Luiz Fernando Pires, Presidente

dessa empresa.
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Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Luiz Fernando

Pires, Presidente da Construtora MBR, Nivaldo Moreira, Diretor Executivo da

Construtora MBR, Gilson de Carvalho Queiroz Filho, Presidente do Conselho

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG -, e

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem.

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 Dalmo Ribeiro Silva

“Mesmo que tu tenhas feito uma longa caminhada, há sempre um caminho a fazer.”

Santo Agostinho.

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

do Estado de Minas Gerais, representando o Presidente Alberto Pinto Coelho; Dr.

Luiz Fernando Pires, Diretor-Presidente da Construtora Mascarenhas Barbosa

Roscoe - MBR -; Dr. Nivaldo Moreira, Diretor Executivo da MBR; Dr. Gilson de

Carvalho Queiroz Filho, Presidente do Conselho Regional de Engenharia - Crea;

caríssimos familiares do homenageado; empresários e funcionários da MBR.

Saúdo o dileto amigo Prefeito Luiz Carlos Bergamin, do Município progressista de

Extrema, representando todos os Prefeitos da minha região, o Sul de Minas. Minhas

senhoras, meus senhores, imprensa, TV Assembleia, todos que nos dão a honra de

nos acompanhar nesta noite solene para o Parlamento mineiro.

Tenho certeza de que estamos vivendo um momento único e histórico para o

Parlamento mineiro nesta memorável noite. Do alto desta tribuna, tenho a honra e a

enorme satisfação de anunciar o mais novo cidadão mineiro, Eng. Luiz Fernando

Pires, que mereceu por parte do Governador Aécio Neves esta honrosa outorga, em

atendimento ao nosso requerimento, aprovado por esta Casa.

A concessão de cidadania honorária traduz o reconhecimento e a trajetória de um

cidadão honrado e correto, que tem feito de sua vida um verdadeiro legado de
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seriedade e transformação nas Minas Gerais. Testemunhamos aqui nesta noite a

comemoração solene desta bela página da vida de um novo mineiro. Compartilham

conosco essa comemoração sua querida esposa, D. Maria Amélia; seus diletos filhos

Luiz Alexandre, Luiz Eduardo e Luiz Paulo; suas noras Mariana e Keile; suas netas

Gabriela e Maria Eduarda, além de tantos outros familiares, amigos queridos,

funcionários e tantos e tantos outros que desfrutam a amizade desse mais novo filho

de Minas Gerais.

Honrou-me o destino com o privilégio de requerer nesta Casa, com o apoio dos

meus pares, a realização desta reunião especial para homenagear esse respeitável

mineiro, como também para homenagear a grande empresa MBR por seus 75 anos

de fundação, para a satisfação de mineiros e brasileiros. A nossa homenageada,

minhas senhoras e meus senhores, com 75 anos, a mais antiga construtora em

atividade em Minas Gerais, é exemplar na sua forma moderna e visionária de tratar o

profissional e o ser humano. Sua inestimável contribuição para o desenvolvimento

econômico e social de nosso Estado e País, ao longo de todos esses anos, é um

mérito digno para a realização desta solenidade de público reconhecimento.

Os registros de sua história, como também da história do Presidente Luiz Fernando

Pires, trazem marcos de sucesso e de crescimento alto, com obras espalhadas em

todo o Brasil e no mundo, em setores públicos e privados dos mais diversos

segmentos. O seu enorme progresso se confunde com a evolução tecnológica e com

a moderna administração. Nas palavras do mais novo cidadão mineiro, “em qualquer

negócio, para haver perenidade, é preciso ter cuidado com tudo o que está

acontecendo. Você tem de administrar os meandros externos e internos. Precisa

estar com a equipe adequada, satisfeita, remunerada, com todas as coisas

equilibradas. A visão empresarial é permanentemente dinâmica e tem de ser olhada

em todos os aspectos”.

Por esse prisma, a MBR conseguiu aliar sua tradição a uma moderna gestão de

trabalho, revelando extraordinárias capacidade estratégica e competência comercial.

Nesses 15 anos em que se encontra sob a batuta desse grande mineiro, nascido em

sua querida Valença, Estado do Rio de Janeiro, a MBR consolidou-se numa

extraordinária empresa, uma das maiores construtoras do setor industrial do País.
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A caminhada profissional deste Presidente, sem dúvida alguma, é vitoriosa, como é

vitoriosa sua vida pessoal. Homem querido e amado por seus familiares e amigos,

tem mantido, na sua vida pessoal e profissional, uma conduta irretocável.

Contando com essa competência administrativa, além de sua seriedade, a

grandiosidade da MBR se manifesta também nos seus projetos de ação social, que

envolvem inúmeras ações em favor de comunidades e programas de

desenvolvimento de mão de obra.

O investimento que faz em projetos sociais resulta em melhor qualidade de vida

para todos os seus funcionários e para toda a comunidade. Entre eles, podemos citar

o Projeto Viva, o Escola Quero Mais, o De Olho no Futuro, o Programa S.O.S, o

Programa Mãos à Obra, o Vida em Movimento, além de ações pontuais e de incentivo

à cultura.

Por tudo isso, a MBR fez jus a inúmeros prêmios, entre os quais o da edição

“Melhores e Maiores de 2009” da Revista Exame, em que a MBR figura no 6º lugar

geral entre as empresas que mais cresceram considerando-se o ano fiscal de 2007, e

em 1ºlugar entre as empresas da indústria da construção.

Para mim, minhas senhoras e meus senhores, caríssimo coestaduano Presidente

Luiz Fernando Pires, é extremamente difícil definir a trajetória vitoriosa de 15 anos de

chão mineiro, com 75 anos de fundação dessa grande empresa.

O destino reservou-me esta noite para homenagear duplamente a comandada e o

seu comandante. Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, reserva para todos nós,

presentes neste Plenário, mais um privilégio, o de testemunhar duas merecidas

homenagens, das mais justas e calorosas, que o povo das Gerais presta, com tanto

carinho e respeito.

Entrelaçam-se as palavras que, com certeza, se convergem na homenagem à

empresa e ao cidadão. Espero que o exemplo desse grande mineiro possa estar

fortemente gravado no coração e na alma de todos os mineiros, pois ele conseguiu,

ao longo desse tempo, por meio de pegadas firmes e decisivas, semear entre nós sua

própria dignidade, sua honestidade, seu amor e o seu sentimento, ao lado de tantas

outras qualidades que o fazem presidir tão bem uma das maiores construtoras deste

país, sempre galgando etapas para o desenvolvimento de Minas e do Brasil.
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Resta-me apenas desejar a continuidade do sucesso desse extraordinário

empreendimento, ao lado de todos os milhares de servidores da empresa, pedindo

licença para citar o Dr. Nivaldo Amorim, o mais antigo, companheiro de todas as

horas de vida da empresa, como também do nosso querido homenageado.

Quero, expressando a minha forte emoção e alegria em promover esta solenidade,

neste momento de profundo simbolismo, evocar a sabedoria do Padre Vieira para

sintetizar a importância deste momento e desta hora para a história de Minas e do

povo mineiro.

“O semeador é nome; o que semeia é ação. Uma coisa é o soldado, e outra o que

peleja; uma coisa é o Governador, e outra o que governa. Palavras sem obras são

tiros sem bala; troam, mas não ferem. Para falar ao vento, bastam palavras; para falar

ao coração, são necessárias obras”. Por tudo isso, caríssimo homenageado, boas-

vindas ao berço da mineiridade, para continuar a construir uma caminhada de

verdadeiro sucesso ao lado de seus queridos filhos e amada esposa, que têm, com o

pai e a esposa, aprendido verdadeiras lições de vida.

É hora de parar e não consigo, meus senhores e minhas senhoras, descrever o que

mais reverencio neste momento, homenageando o homem e a empresa, pois

caminharam juntos, acreditaram sempre no sucesso, e, de tantas e tantas

construções e de milhões de metros quadrados edificados, conseguiram construir,

com muita solidez, a confiança e a gratidão do povo mineiro. Essa construção será

perene, pela dignidade, humildade, seriedade, amizade e grandeza de seu

engenheiro e das obras por ele edificadas, que estarão, com certeza, eternizadas no

desenvolvimento deste país. Parabéns a todos que, como eu, festejam dupla emoção

da família e da empresa. Meu caríssimo Presidente Dr. Luiz Fernando Pires, a partir

de agora seu nome passa a figurar nas fileiras dos homens e das mulheres que

fizeram a grandeza deste Estado. Que Deus o ilumine nessa extraordinária trajetória

como homem e grande empreendedor. Parabéns!

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional da

Construtora MBR.

- Procede-se à exibição do vídeo.
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Entrega de Placa

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

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

Fernando Pires, Presidente da Construtora MBR, de placa alusiva a esta

homenagem. A placa a ser entregue traz os seguintes dizeres: “Um expoente da

construção civil em nosso país, a construtora Mascarenhas Barbosa Roscoe se

destaca pela competência e presteza na execução de complexas obras por todo o

Brasil, tanto no setor público quanto no privado. Em uma empresa dirigida por

homens sérios, comprometidos com a qualidade de produção e, ao mesmo tempo,

com a natureza e com o homem, todos têm a ganhar: as empresas contratantes, o

Estado e, em especial, a vida. À Construtora Mascarenhas Barbosa Roscoe a

homenagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais pela sua significativa marca

alcançada: 75 anos de grandes obras”.

O Sr. Presidente - Convido, com muita alegria, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

autor dos requerimentos que suscitaram a homenagem tanto à Construtora MBR

quanto ao Sr. Luiz Fernando Pires, para fazermos juntos a entrega desta homenagem

da Assembleia, pois sua presença é indispensável.

- Procede-se à entrega da placa.

Entrega de Título

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

da Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega do Título de

Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. Luiz Fernando Pires, passando-

lhe às mãos o diploma. O título a ser entregue contém os seguintes dizeres:

“Cidadania honorária do Estado de Minas Gerais. O Governador do Estado de Minas

Gerais, nos termos do Decreto publicado no dia 14/11/2009, e a requerimento da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, concede ao Sr. Luiz Fernando

Pires o Título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais por sua relevante

contribuição para o engrandecimento da terra mineira”.

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Dalmo Ribeiro Silva para me acompanhar

também na entrega do título.

- Procede-se à entrega do título.
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O locutor - Em seguida, a Sra. Dalva Alves Ribeiro Silva, esposa do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, prestará homenagem à Sra. Maria Amélia Monteiro Pires,

esposa do homenageado.

- Procede-se à homenagem.

Palavras do Sr. Luiz Fernando Pires

Ilmo. Sr. Deputado Doutor Viana, Vice-Presidente da Assembleia Legislativa de

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

desta Casa; Exmo. Sr. Nivaldo Moreira de Amorim, Diretor Executivo da Mascarenhas

Barbosa Roscoe; Exmo. Sr. Gilson Queiroz, Presidente do Crea-MG; Exmo.

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem; senhoras e senhores. Preparei um discurso de 2 horas, com leitura,

para ficar bem pesado. Então vamos sentar, pois vou falar aos senhores. Depois de

todas essas homenagens ficou difícil guardar o que eu ia falar. Muita coisa já foi

falada. O Dr. Dalmo foi muito gentil. Ele que é um ilustre cidadão, nascido no interior

do Estado, tem também uma carreira brilhante como advogado, professor e

parlamentar e fez um discurso muito generoso. Conseguimos fazer alguma coisa, não

tudo. O Deputado fez um elogio muito forte. Vou expor a vocês um pouco do que se

passou. Para mim é uma grande honra e uma grande responsabilidade receber esta

homenagem, não somente como dirigente da empresa, com 75 anos de fundação,

como também receber o Título de Cidadão Honorário de Minas Gerais. Meus pais são

mineiros, casados em Minas Gerais. É uma grande honra eu me tornar um cidadão

mineiro, fruto de trabalho, da convivência profissional e de relacionamento com

muitas pessoas neste Estado. É uma satisfação viver e experimentar as alegrias

dessas homenagens. Coube a mim a tarefa de assumir uma empresa, já com 60

anos de fundação, e com uma grande história, idealizada e fundada por dois ilustres

engenheiros, Antônio Mascarenhas Barbosa e João Roscoe, excelentes profissionais,

que durante toda a sua vida se dedicaram à empresa, ao trabalho e à família,

construíram uma reputação irretocável pelos princípios com que conduziram os

negócios e naquilo que construíram. Temos colegas aqui que conviveram com eles e

testemunharam isso. Não convivi com eles, conheci apenas o Dr. João Roscoe.

Certamente muitas pessoas presentes os conheceram de perto. A D. Laila, esposa do
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Dr. João Roscoe, conviveu com ele durante muitos anos e sabe como foi a luta dele

para construir e manter essa empresa. Peguei esse barco para continuar remando e

estou há 15 anos conduzindo os rumos dessa empresa. O legado que esses

profissionais deixaram possibilitou a mim e aos meus colegas continuar esse trabalho

e relevantar a empresa. Esse legado de credibilidade e honradez permitiu, mesmo em

tempos difíceis, reconstruir, levantar a empresa e colocá-la no patamar compatível

com a sua história, construída por anos de luta de muitas pessoas. Não vou repetir a

história para vocês, até porque, além do Deputado Dalmo ter contado uma parte dela,

foi resumida no filme a que vocês assistiram. Muitos presentes são partícipes,

conhecem a história muito bem. O Dr. Nivaldo está na Mascarenhas há 41 anos e

conhece bem essa história. Não é que ele tenha idade, é que ele começou muito

cedo. A D. Laila também a conhece bem porque ela encontrou um dos fundadores

descendo do trem em João Monlevade. Não contarei porque nem sou o melhor

contador de toda essa história, há outros aqui que a conhecem melhor. Quero contar

aos senhores o que consegui ver e viver nesses 15 anos em que estou na direção da

Mascarenhas, quero contar algumas conquistas que fizemos. Participei e ajudei,

nesse período, a fazer quase uma centena de obras, que se transformaram em

indústrias, em mineração, em obras de infraestrutura. Todas estão funcionando hoje e

ajudando o País na geração de energia, de empresas, de riquezas, ajudando o País

no desenvolvimento. Essa é uma parcela da conquista. Conseguimos também o

respeito de todos os funcionários, dos cidadãos, da sociedade, dos nossos colegas

de classe, o que nos propiciou muitas coisas. Conseguimos até a indicação de

cidadão honorário. Ajudamos também a formar muitos jovens. Temos jovens que

começaram conosco como estagiários 15 anos atrás e hoje são gerentes de grandes

empreendimentos. A nossa maior obra hoje é gerenciada por um profissional que

começou conosco como estagiário. A formação de pessoas é uma grande realização

nossa. Conseguimos também ajudar vários projetos sociais a formar pessoas. Isso

nos dá satisfação, porque essa é uma parte relevante da conquista. Além disso,

obtivemos bens materiais. A empresa conseguiu dinheiro para sustentar esse projeto,

remunerar as pessoas, para remunerar cada um de nós. Essas são várias das nossas

conquistas nesse período em que aqui estivemos.
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Quero dizer que tudo isso tem sido feito com muito trabalho, que não fiz sozinho,

faço uma pequena parte. Desse trabalho participam todos os integrantes da empresa

e outras pessoas que colaboraram conosco, a começar pelos meus familiares.

Ajudaram-me a minha esposa, Maria Amélia; e os meus filhos que estão aqui, Luiz

Alexandre, Luiz Eduardo e Luiz Paulo. Agora, uma outra geração complementa a

família: minhas noras, Mariana e Kerley; e duas netas, como já foi citado, Maria

Eduarda e Gabriela. Todos eles me ajudaram na compreensão das minhas

ausências, dos dias, das horas de trabalho, porque tive de fazer várias viagens nesse

período. Com o tempo, eles passaram até a me ajudar na empresa. A minha esposa

ajudou muito a estimular as pessoas e na criação dos trabalhos sociais: vários

projetos que estão hoje implantados foram ideia dela. Dos meus três filhos, todos

trabalharam na empresa e dois continuam trabalhando. Eles ajudaram e continuam

ajudando nesse segmento, cada um em sua área. Além dos meus filhos, conto com a

ajuda de muitos profissionais. Temos aqui alguns colegas presentes, como o Dr.

Nivaldo, sempre muito dedicado à empresa, e os mais jovens, que continuam

conosco. O Belisário muito nos ajuda comercialmente como vários colegas

superintendentes de obras de áreas diversas. Todas essas pessoas colaboraram

muito para que esse trabalho se tornasse, como nas palavras do Deputado, digno,

nobre e de grande avanço tecnológico. Esse é o trabalho de muitos, desde os que

pensam nos métodos de engenharia até os que gerenciaram e gerenciam obras,

vivendo o trabalho dia e noite e vencendo todos os obstáculos. Esses colegas muito

me têm ajudado, ou seja, o trabalho é feito por um conjunto de ações e de pessoas.

Esse trabalho, para obter sucesso, baseia-se em princípios, e sempre pauto a

minha vida e o trabalho por princípios universais e atemporais, entre eles a

simplicidade, o respeito, o comprometimento, a confiança, a continuidade e a

tenacidade; tudo isso é fundamental para o sucesso no trabalho.

Todas essas conquistas reforçam e renovam nossas energias. E a vida é um

trabalho permanente. Como dizia nosso poeta maranhense Antônio Gonçalves Dias:

“A vida é combate/que os fracos abate/que os fortes, os bravos /só pode exaltar”.

Sou do interior, nasci numa fazenda, e, naquele tempo, não havia um médico

presente, apenas uma parteira. Fui criado em cidade pequena, comecei a trabalhar
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aos 12 anos, no comércio. Fiz o curso primário, o ginásio, o colegial e a faculdade,

cumprindo cada uma dessas etapas. Na faculdade, fui estagiário até conseguir meu

emprego como engenheiro, seguindo toda a carreira. De simples engenheiro auxiliar

de qualquer coisa, fui galgando cada uma das etapas até chegar à posição que hoje

ocupo. Com isso quero dizer o que é, para mim, uma demonstração de que as

conquistas são viáveis, que qualquer um pode fazer sua carreira, com esforço. Para

isso precisamos ter paixão pelo que fazemos, talento, e um pouco de sorte ajuda

bem.

Considero-me uma pessoa de sorte. Sorte pelo que tenho, sorte pela esposa que

tenho, sorte pelos filhos que tenho, sorte pelos amigos que tenho e pelos que

conquistei ao longo da minha vida. Essas homenagens têm de servir para nos

estimular a todos. Para nós é um prazer, uma honra, uma satisfação receber essa

homenagem, renovando nossas energias. Quero dizer-lhes que é possível para uma

pessoa de origem simples, de família simples, alcançar o sucesso profissional,

pessoal e até receber esta homenagem.

Muito obrigado a vocês, ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por essa honraria, assim

como ao Presidente Deputado Doutor Viana. É uma grande satisfação e uma honra

receber esta homenagem. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente

As pessoas boas em pouco tempo conquistam todos. Simpatia do nosso

homenageado Luiz Fernando Pires, Presidente da MBR, que hoje recebe a honraria

de ser cidadão dessas Minas Gerais. É uma alegria poder cumprimentá-lo em nome

do Presidente da Casa, da Mesa e de toda a Assembleia Legislativa, uma vez que o

requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva foi aprovado nesta Casa por

unanimidade. Para nós, seus princípios são grandes valores. Cumprimento o Sr.

Nivaldo Moreira, Diretor Executivo da MBR, e, na sua pessoa, cumprimento os

demais Diretores e funcionários que trabalham nessa grande empresa do nosso

Estado, do nosso país. Cumprimento o Dr. Gilson de Carvalho Queiroz Filho,

Presidente do Crea-MG, que nos honra com sua presença e engrandece esta sessão,

e o meu amigo Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que teve esse momento iluminado de

prestar estas duas homenagens extremamente justas. Cumprimento todos os



____________________________________________________________________________
1441

funcionários da Casa, a imprensa, os telespectadores que nos acompanham pela TV

Assembleia, as senhoras e os senhores, e, de forma carinhosa, D. Maria Amélia, sua

esposa querida, e os seus filhos. O senhor não teve filha, mas teve duas netas que,

como me disse, compensam demais. Agora o senhor tem três famílias: a sua, a da

MBR e a família mineira.

Nos últimos 75 anos, a história do desenvolvimento brasileiro confunde-se com a

trajetória da Mascarenhas Barbosa Roscoe, uma das maiores empresas de

construção civil de Minas Gerais e referência em todo o País, por seu dinamismo e

pioneirismo.

Em 9/4/34, quando se iniciava a era Vargas com seu projeto nacionalista de

crescimento provocando profundas transformações em nossa vida econômica e

social, Antônio Mascarenhas Barbosa e João Roscoe criaram uma empresa que logo

se distinguiu pela grande competência demonstrada na execução de suas obras. As

décadas seguintes nos mostraram como o parque industrial mineiro foi sendo

instalado e crescendo, com o grande impulso dado pelo Governador e depois

Presidente Juscelino Kubitschek, sempre com a colaboração decisiva da construtora.

João Monlevade, Contagem e Betim puderam iniciar sua vocação industrial a partir

das obras complexas e ousadas efetuadas pela Mascarenhas Barbosa Roscoe.

Também a Capital mineira, ao longo desses anos, beneficiou-se do trabalho da

construtora, tanto com a rede subterrânea de energia elétrica quanto com a

construção do metrô. Por toda parte, a marca da construtora vem sendo estampada

em nosso vasto território, em teleféricos, rodovias, viadutos, hidrelétricas, barragens e

obras civis para mineradoras e indústrias químicas.

Antes de falar disso, quero dizer que não é fácil uma empresa sobreviver a tantas

crises e períodos difíceis. A MBR foi pujante exatamente pela competência de seus

administradores.

Nos últimos 15 anos, a empresa teve e tem tido a sorte de ser dirigida por Dr. Luiz

Fernando Pires, em uma nova fase de crescimento, sempre presente em Minas e

expandindo-se para outros Estados, desde São Paulo até a Amazônia. Portanto, a

empresa tem sido uma grande parceira do trajeto de nosso país rumo à sua posição

de destaque no mundo. Neste momento de superação de uma grave crise
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internacional, quando o Brasil é reconhecido por suas sólidas condições

macroeconômicas e por sua estabilidade a longo prazo, continua a empresa

oferecendo sua essencial colaboração. Minas e o Brasil precisam do empenho e da

confiança que dirigentes como Luiz Fernando Pires representam, com seu exemplo

de trabalho, otimismo e tenacidade.

Este é também o momento de reconhecer o quanto nosso Estado deve ao talento

desse notável engenheiro civil, dono de uma vida profissional marcada por um

brilhantismo que alia um sólido conhecimento a uma capacidade de, com

simplicidade, tomar decisões que primam por conciliar sensatez e audácia.

Por tudo isso, ao mesmo tempo em que homenageia cada funcionário da

construtora presente na construção dessa belíssima história, a Assembleia Legislativa

mineira tem a grande honra de tornar o Dr. Luiz Fernando Pires o mais novo cidadão

honorário de Minas Gerais, para felicidade e orgulho de todos nós.

Parabéns, MBR, pelos seus excelentes 75 anos de vida e crescimento. Parabéns,

Dr. Luiz Fernando Pires, mineiro de fato e agora de direito. Minas se engrandece ao

legitimar esse seu digno e mais novo filho. Muito obrigado.

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 17, às 20 horas, nos

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

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

dia 17/11/2009.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/11/2009

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Domingos Sávio, Lafayette de Andrada, Neider Moreira e Padre João,

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Domingos Sávio, dispensa a leitura da ata da reunião
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anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios

da Sra. Marlene da Costa de Moraes, representando os funcionários da Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Social - Sedese -, em que solicita a esta Comissão que

exerça o papel de negociadora de suas reivindicações em relação à transferência de

servidores para a Cidade Administrativa, perante o Governo do Estado; e do Sr. Ailton

Martins em que encaminha representação dirigida ao Ministério Público de Minas

Gerais, na Comarca de Barbacena, em face da Prefeita Municipal desse Município,

Sra. Danuza Bias Fortes Carneiro, e do Vice-Prefeito, Sr. Edson Rezende Morais,

para que tome as providências legais necessárias e para acompanhamento perante o

Ministério Público Estadual. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei

Complementar nº 55/2009, no 1º turno, para o qual designou como relator o Deputado

Lafayette de Andrada. Neste momento, o Deputado Padre João se retira da reunião e

o Deputado Carlin Moura passa a substituí-lo. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

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

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

2.968/2009 (relator: Deputado Délio Malheiros) na forma do vencido em 1º turno com

a Emenda nº 1, que apresenta; e, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.864/2009

(relator: Deputado Délio Malheiros). Na fase de discussão do parecer que conclui pela

aprovação da Emenda nº 1, apresentada em Plenário, e da Emenda nº 2, que

apresenta, ao Projeto de Lei nº 3.439/2009 (relator: Deputado Domingos Sávio), no 1º

turno, o Presidente informa que foi recebida Proposta de Emenda nº 1, do Deputado

Padre João. Encerrada a discussão do parecer, o Presidente defere pedido do

Deputado Carlin Moura em que solicita a votação destacada da Emenda nº 2, contida

no parecer do relator. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados o

parecer do relator e a Emenda nº 2 destacada, esta com voto contrário do Deputado

Carlin Moura, ficando prejudicada a Proposta de Emenda nº 1. Fica, portanto,

aprovado o parecer que conclui pela aprovação da Emenda nº 1, apresentada em

Plenário, e da Emenda nº 2, que apresenta, ao Projeto de Lei nº 3.439/2009, no 1º
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turno. O Presidente determina a distribuição, solicitada pelo relator, Deputado

Lafayette de Andrada, de avulsos do parecer sobre o Projeto de Lei Complementar nº

55/2009, que conclui pela aprovação da proposição na forma do Substitutivo nº 1, que

apresenta. O Projeto de Lei nº 3.959/2009, no 1º turno, é retirado de pauta atendendo

a determinação do Presidente, 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, 17 de novembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Domingos Sávio - Ivair Nogueira - Lafayette de

Andrada - Padre João.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/11/2009

Às 9h9min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e os

Deputados Durval Ângelo e Ruy Muniz, membros da supracitada Comissão. Estão

presentes, também, os Deputados Antônio Carlos Arantes e Almir Paraca. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, 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

obter, em audiência pública, esclarecimentos sobre o cumprimento de mandado

judicial de reintegração de posse, em favor do Estado de Minas Gerais, do imóvel em

que funcionava a ONG Circo de Todo Mundo, nesta Capital, e comunica o

recebimento de ofício do Senador Cristóvão Buarque, Presidente da Comissão de

Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, convidando esta

Comissão para participar da audiência pública, juntamente com as Secretarias

Estaduais e Municipais de Educação, a ser realizada em 11/11/2009, às 10 horas, no

Auditório do Interlegis, para debater uma ação pioneira com vistas à implementação

das metas estabelecidas pela Lei nº 11.645, de 2008, que estabelece a

obrigatoriedade de incluir no currículo oficial da rede de ensino as temáticas: História

e Culturas Indígena e Afro-brasileira. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de
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Lei nº 3.857/2009, no 1º turno, cuja relatoria avocou a si. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Roberta Albanita, Subsecretária

de Assistência Social, representando Agostinho Patrús Filho, Secretário de Estado de

Desenvolvimento Social - Sedese -; Maria Eneide Teixeira, Coordenadora-Geral da

ONG Circo de Todo Mundo; Ana Carolina Lara, Diretora do Projeto Plug Minas, da

Secretaria Estadual de Educação; e o Sr. Luciano Marcos da Silva, Advogado da

ONG Circo de Todo Mundo, que são convidados a tomar assento à mesa. O

Deputado Durval Ângelo, como autor do requerimento, tece as considerações iniciais.

Logo após, passa a palavra aos convidados para que façam suas exposições.

Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas

taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. 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 em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública, com os convidados que menciona, para obter

esclarecimentos sobre possíveis intimidações, ameaças e violações dos direitos

humanos sofridas pelos trabalhadores e pelo Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Betim, Igarapé e São

Joaquim de Bicas; sejam encaminhados ao Comandante-Geral da PMMG e ao Chefe

da Polícia Civil pedido de providências e cópia das notas taquigráficas da reunião

realizada em 4/11/2009; sejam encaminhados ao Ministério Público da Comarca de

Congonhas e à Corregedoria da Polícia Militar cópia das notas taquigráficas da

reunião realizada em 4/11/2009 e pedido de providências com relação aos casos de

Alexandre Hélio Silva e França Andrade; seja realizada reunião de audiência pública

em Congonhas, com os convidados que menciona, para obter esclarecimentos sobre

denúncias relativas a arbitrariedades policiais e violações de direitos humanos

ocorridas nesse Município; seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar

pedido de informações sobre as fichas funcionais de policiais lotados no 31º BPM em

Ouro Branco, Belo Horizonte e Congonhas; sejam encaminhados ao Ministério

Público da Comarca de Ouro Branco e à Corregedoria da Polícia Militar de Minas

Gerais cópia das notas taquigráficas da reunião ocorrida em 4/11/2009 e pedido de
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proviências sobre o caso de Aprígio Pinto Filho, que alega ter sido espancado e

torturado, em 4/10/2009, por policiais militares lotados no 31º BPM de Ouro Branco;

seja realizada visita ao Hospital Infantil João Paulo II para conhecer seu Programa

Domiciliar; seja realizada reunião de audiência pública para debater o Projeto de Lei n

º 4.548/98, em tramitação na Câmara dos Deputados; seja realizada reunião de

audiência pública para obter esclarecimentos sobre os procedimentos de intervenção

e remoção das famílias que residem na área onde estão sendo executadas as obras

do Centro Administrativo; seja encaminhado ao Governador Aécio Neves, ao

Secretário de Estado de Defesa Social e ao Secretário de Estado de

Desenvolvimento Social pedido de providências para garantir a integridade física e a

vida da Irmã Geralda Magela Fonseca, freira da Congregação Romana de São

Domingos, em razão das inúmeras ameaças de morte que vem sofrendo em

decorrência de sua atuação como uma das coordenadoras da ocupação da Fazenda

Monte Cristo, em Salto da Divisa; seja encaminhado à Secretaria Especial de Direitos

Humanos pedido de providências para a inclusão da Irmã Geralda Magela Fonseca

no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos; seja encaminhada à

Juíza da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e ao Juiz da Vara da Infância e

Juventude, para tomada de providências, cópia das notas taquigráficas desta reunião;

seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça do Estado pedido de providências

com relação ao Processo nº 0024.08.133.938-4, em tramitação na 1ª Vara da

Fazenda Pública Estadual, movido pelo Estado contra o Centro de Recreação,

Atendimento e Defesa da Criança e do Adolescente; seja realizada reunião de

audiência pública, com os convidados que menciona, para discutir a atuação da

Polícia Militar em eventos esportivos, em função do episódio de agressões e disparo

de arma com bala de borracha a torcedor do Clube Atlético Mineiro, no jogo do dia

9/11/2009; seja encaminhada ao Governador Aécio Neves, para tomada de

providências, cópia das notas taquigráficas e gravação em vídeo desta reunião;

Vanderlei Miranda, em que solicita seja realizada visita aos familiares de Maria da

Conceição dos Santos e de Flávia Helena da Rocha, detentas que faleceram na

Penitenciária Estevão Pinto; Delvito Alves, em que solicita seja realizada visita

conjunta desta Comissão e da Comissão de Segurança Pública à cadeia pública de
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Unaí, para verificar as condições desse estabelecimento prisional; Sargento

Rodrigues, em que solicita seja realizada reunião de audiência pública, com os

convidados e convocados que menciona, para discutir denúncia de irregularidades na

escala de trabalho dos policiais militares lotados no 33º BPM, em Betim. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Célio Moreira.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

11/11/2009

Às 10h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Ademir Lucas (substituindo o Deputado Ronaldo Magalhães, por indicação da

Liderança do BSD), Almir Paraca (substituindo o Deputado Padre João, por indicação

da Liderança do Bloco PMDB-PT-PC do B), Fábio Avelar (substituindo o Deputado

Sebastião Costa, por indicação da Liderança do BPS) e Ruy Muniz (substituindo o

Deputado Delvito Alves, por indicação da Liderança do DEM), 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 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 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, são aprovados, cada um por sua vez, no 1º turno, os pareceres

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei Complementar nº

56/2009, com as Emendas nºs 1 a 3 (relator: Deputado Sebastião Costa); e dos

Projetos de Lei nºs 3.761/2009, na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado

Padre João); 3.815/2009 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); e 3.959/2009

(relator: Deputado Ademir Lucas). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
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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 3.411 e 3.412/2009, ambos

com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Ademir Lucas, em virtude de redistribuição); e

3.960/2009 (relator: Deputado Sebastião Costa). Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Fábio Avelar -  Ronaldo Magalhães -  Chico Uejo

-  Padre João.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 11/11/2009

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Lafayette de Andrada (substituindo o Deputado Walter Tosta, por

indicação da Liderança do BSD) e Padre João (substituindo a Deputada Cecília

Ferramenta, por indicação da Liderança do Bloco PMDB-PT-PCdoB), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada

Rosângela Reis, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Lafayette de Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, em turno

único, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

3.758/2009 (Deputado Ivair Nogueira); 3.722 e 3.818/2009 (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 3.378/2009 com a Emenda nº 1, 3.773/2009, 3.798/2009 com a
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Emenda nº 1, 3.807 e 3.812/2009, 3.817/2009 com a Emenda nº 1, 3.819, 3.821 e

3.823/2009, que receberam parecer por sua aprovação. Submetido a votação, é

aprovado o Requerimento nº 4.935/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Cecília Ferramenta - Ademir Lucas.

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 11/11/2009

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Paulo Guedes, Doutor Ronaldo e Wander Borges, membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Padre João. 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 debater, em audiência pública, a atuação da empresa DM

Construtora e Serviços Técnicos Ltda., contratada pela Companhia de Gás de Minas

Gerais - Gasmig - para executar a obra da rede de distribuição de gás natural no

Município de Ouro Branco; e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir,

comunica o recebimento de ofício da Sra. Edna Aparecida Campos, Gerente Regional

do Trabalho de Conselheiro Lafaiete, justificando sua ausência na reunião e

apresentando informações úteis ao debate proposto. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Valéria de Melo Nunes Lopes, Vice-

Prefeita Municipal de Ouro Branco, representando o Sr. Rogério de Oliveira Pereira,

Prefeito desse Município; e os Srs. Antônio Carlos Oliveira Pereira, Procurador da 3ª

Região do Ministério do Trabalho, representando a Sra. Elaine Noronha Nassif,

Procuradora-Chefe dessa região; Luiz Mauro Noronha de Almeida e Augusto Vieira

de Loiola, respectivamente, Gerentes dos Departamentos Jurídico e de Engenharia
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da Gasmig, representando o Sr. Márcio Augusto Vasconcelos Nunes, Diretor-

Presidente desta empresa; José Ibernon de Oliveira, funcionário da DM Construtora e

Serviços Técnicos Ltda.; e Wellington Vítor de Pádua, representante dos

fornecedores desta empresa e Gerente do Hotel Verdes Mares, que são convidados a

tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Padre João,

autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.

Logo após, passa a palavra aos convidados para que façam suas exposições.

Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas

taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e passa à 3ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos da Deputada Cecília Ferramenta, em que solicita seja

encaminhado ao Vice-Governador do Estado pedido de providências para a criação

de comissão interinstitucional, composta por representantes das Secretarias de

Planejamento e Gestão e de Fazenda, da Companhia de Habitação do Estado de

Minas Gerais - Cohab-MG -, da Minas Participações S.A. - MGI -, desta Assembleia,

das Prefeituras e das Câmaras dos Municípios de Santana do Paraíso, Dionísio e

Marliéria e das Associações de Moradores dos Bairros Residencial Paraíso, Águas

Claras, Cava Grande e Baixa Verde, com o objetivo de estudar e propor soluções

para a regularização patrimonial dos imóveis adquiridos por meio do sistema de

financiamento habitacional da extinta MinasCaixa; do Deputado Paulo Guedes, em

que solicita seja realizada audiência pública em Januária para debater o asfaltamento

da BR-479, que liga esse Município ao de Chapada Gaúcha; da Deputada Cecília

Ferramenta e dos Deputados Doutor Ronaldo e Padre João (6), em que solicitam seja

encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Social pedido de providências para o

fornecimento de cestas básicas aos trabalhadores da DM Construtora e Serviços

Técnicos Ltda.; seja encaminhado ao Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do

Trabalho de Belo Horizonte pedido de providências para o agendamento de nova

audiência entre a Gasmig, a DM Construtora e Serviços Técnicos Ltda. e os

trabalhadores desta, com a presença desta Comissão, com a finalidade de buscar

soluções para os problemas advindos do fim do contrato entre as referidas empresas;
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seja encaminhado à Gasmig pedido de cópia da documentação referente à

Concorrência nº 012/2008, que conferiu à DM Construtora e Serviços Técnicos Ltda.

a responsabilidade pela construção, montagem e demais serviços necessários à

instalação da citada rede de distribuição de gás natural, bem como da referente à

rescisão do contrato com a mencionada empresa; seja encaminhado ao Juiz da 2ª

Vara do Trabalho de Congonhas pedido de providências para que sejam juntadas as

notas taquigráficas desta reunião ao Processo nº 00729-2009-088-03-00-5 e para que

sejam bloqueados os bens da Gasmig até que seja solucionado o débito para com os

trabalhadores da DM Construtora e Serviços Técnicos Ltda.; e sejam encaminhados

ao Ministério Público do Trabalho pedidos de providências para que seja ajuizada

ação civil pública contendo pedido de liminar para arrestar ou penhorar os bens da

DM Construtora e Serviços Técnicos Ltda. e, subsidiariamente, os da Gasmig e da

Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig -; e para que seja agendada reunião

nesse Ministério para se redigir termo de ajustamento de conduta a ser celebrado

entre a Gasmig, a Cemig, a DM Construtora e Serviços Técnicos Ltda. e os

trabalhadores desta. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, dos convidados e dos demais participantes, convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente - Paulo Guedes - Doutor Ronaldo.

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 11/11/2009

Às 17h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Adelmo

Carneiro Leão, Inácio Franco, Juarez Távora e Lafayette de Andrada, membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues.

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
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proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação é aprovado o parecer pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.864/2009 (relator: Deputado Zé Maia).

Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Lafayette de Andrada, que

conclui pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 53/2009 na

forma do Substitutivo nº 1 e pela rejeição das Emendas nºs 6, 7, 9 a 12, da Comissão

de Constituição e Justiça, e das Emendas nºs 14, 16, 24 e 25 e da Subemenda nº 2 à

Emenda nº 2, da Comissão de Administração Pública, são apresentadas as

Propostas de Emenda nºs 1 a 6 pelo Deputado Zé Maia. Suspende-se a reunião. Às

18h39min são reabertos os trabalhos. Após discussão e votação é aprovado o

parecer, salvo as Propostas de Emenda. Submetidas a votação, são aprovadas as

propostas de emenda. É dada nova redação ao parecer que conclui pela aprovação

do Projeto de Lei Complementar nº 53/2009 na forma do Substitutivo nº 1 e pela

rejeição das Emendas nºs 6, 7, 9 a 12, da Comissão de Constituição e Justiça, e das

Emendas nºs 16 e 24 e da Subemenda nº 2 à Emenda nº 2, da Comissão de

Administração Pública. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a

votação, é aprovado requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita

seja encaminhado ao Vice-Governador do Estado pedido de providências para que

seja enviado a esta Casa projeto de lei para solucionar a situação da carreira dos

servidores civis lotados no Hospital da Polícia Militar, no Colégio Tiradentes, e dos

assessores jurídicos dos quadros da Polícia Militar, da Secretaria de Defesa Social e

do Instituto de Previdência dos Servidores Militares, e ao Comandante-Geral da

PMMG com vistas a que se empenhe junto ao governo do Estado para o envio do

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Ademir Lucas - Antônio Júlio - Antônio Carlos Arantes - Ruy

Muniz.
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ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/11/2009

Às 15h15min, comparece na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão,

membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,

Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, considera-a aprovada e é a subscreve. A Presidência informa que a

reunião se destina a debater a contribuição dos quadrinhos para a cultura do Estado

e interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Rafael Guimarães,

Coordenador Político no Estado da Associação Brasileira de Cinema de Animação;

Lacarmélio Alfêo de Araújo (Celton), criador e autor da Revista Celton; Cristiano

Seixas, empresário sócio da Casa dos Quadrinhos e Estúdio “Big Jack”; Eduardo dos

Reis Evangelista (Duke), chargista e cartunista; e Lunardi Teles (Lute), Presidente da

Cartuminas, que são convidados 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 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, 18 de novembro de 2009.

Getúlio Neiva, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Ana Maria Resende -

Domingos Sávio.

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/11/2009

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Domingos Sávio, Lafayette de Andrada e Padre João, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio

Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Ivair Nogueira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e comunica
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o recebimento de correspondência publicada no “Diário do Legislativo” na data

mencionada entre parênteses: cartão do Sr. Lúcio Urbano Silva Martins, Ouvidor-

Geral do Estado; ofícios dos Srs. Raimundo Cãndido Júnior, Presidente da OAB-MG,

e Jaime Nápoles Villela, Presidente da Comissão de Advocacia Pública Estadual;

João Domingos Gomes dos Santos, Presidente da Confederação dos Servidores

Públicos do Brasil; Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da PMMG; e

Vereador Bruno Siqueira, Presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora

(12/11/2009). O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das

quais designou como relatores os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs

3.850/2009 (Deputado Domingos Sávio) e 3.959/2009 (Deputado Lafayette de

Andrada), ambos em 1º turno, e 3.960/2009 (Deputado Neider Moreira), em turno

único. Informa, ainda, que avocou a si a relatoria do Projeto de Lei Complementar nº

56/2009, 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 a presença do Deputado Carlin Moura

(substituindo o Deputado Padre João, por indicação da liderança do Bloco PMDB-PT-

PCdoB). Na fase de discussão do parecer sobre o Projeto de Lei Complementar nº

55/2009, em 1º turno, o relator, Deputado Lafayette de Andrada, retira o parecer

anteriormente apresentado e apresenta outro parecer, que conclui pela aprovação da

matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Na sequência, o Presidente

determina a distribuição de avulsos, solicitada pelo relator, do referido parecer. Na

fase de discussão dos pareceres que concluem pela aprovação, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 3.959/2009 (relator: Deputado Lafayette de Andrada) e do Projeto de

Lei Complementar nº 56/2009 (relator: Deputado Délio Malheiros), este com as

Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça, e com as Emendas nºs 4

e 5, que apresenta, o Presidente defere o pedido de vista 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. Registra-se a

presença do Deputado Neider Moreira. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 4.956 e 4.972/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da
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Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento da Deputada Maria

Tereza Lara e dos Deputados Ivair Nogueira e Carlin Moura em que solicitam seja

realizada reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas para debater, em audiência pública, assuntos

relacionados ao metrô e aos veículos leves sobre trilhos na Região Metropolitana de

Belo Horizonte. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária

de amanhã, dia 18, às 15h30min, para apreciar os Projetos de Lei Complementar nºs

55 e 56/2009 e o Projeto de Lei nº 3.959/2009, todos em 1º turno, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Neider Moreira - Lafayette de Andrada - Carlin Moura.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 3.583 /2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela tem por objetivo dar

a denominação de Joaquim de Freitas Neves à Rodovia LMG-635, que liga os

Municípios de Mato Verde e Catuti.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/8/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e de Transporte, Comunicação e Obras Públicas.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

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

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

Em 18/8/2009, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, a

fim de obter informações sobre o referido trecho. De posse da resposta, passamos à

análise do projeto de lei.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.583/2009 tem por finalidade dar a denominação de Joaquim
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de Freitas Neves ao trecho da LMG-635 que liga os Municípios de Mato Verde e

Catuti.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão elencadas no art. 22 da

Constituição da República. As que são reguladas pelo Município estão previstas no

art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse

local e suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas

peculiaridades. Ao Estado membro cabe, de acordo com o § 1° do art. 25, tratar das

matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que fixa as

condições para se dar nome aos próprios do Estado e estabelece ser da competência

do Legislativo dispor sobre a matéria, além de exigir que o homenageado seja

falecido e que se tenha destacado por serviços prestados à coletividade.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira não inseriu a matéria em tela no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e

Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a

apresentação do projeto por membro deste Parlamento.

Ressalte-se que o Diretor-Geral do DER-MG, por meio da nota técnica de

13/10/2009, manifestou-se favoravelmente à pretensão do projeto de lei em análise,

uma vez que o referido trecho não possui denominação oficial

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.583/2009.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.604/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Guatapará, com

sede no Município de Muzambinho.

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

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

Comissão deliberar conclusivamente sobre ele, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.604/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Guatapará, com sede no Município

de Muzambinho, entidade civil sem fins lucrativos, que tem por finalidade congregar

as pessoas dessa comunidade, promovendo o seu desenvolvimento por meio de

projetos assistenciais.

Para cumprir os seus objetivos programáticos, a entidade atua em campanhas

educativas na área da saúde; combate a fome e a pobreza, por meio de distribuição

de cestas básicas; promove a reforma de residências das pessoas mais carentes; e

mobiliza a população para resolução dos problemas comunitários, sempre com o

intuito de melhorar a qualidade de vida da comunidade.

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° 3.604/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 3.607 /2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar a denominação de Sebastião Gomes Rocha à rodovia que liga Icaraí de
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Minas ao entroncamento com a MG-402.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 14/8/2009, a matéria foi distribuída às

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

Públicas.

Vem agora a esta Comissão para o exame preliminar dos aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art.

188, do Regimento Interno.

Em 18/8/2009, a relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao DER-

MG a fim de obter informações sobre a referida rodovia. De posse da resposta,

passamos à análise do projeto de lei.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.607/2009 tem por finalidade dar a denominação de Sebastião

Gomes Rocha à rodovia que liga Icaraí de Minas ao entroncamento com a MG-402.

Na Constituição da República, no que se refere à competência normativa, as

matérias que só podem ser reguladas pela União estão enumeradas no art. 22 e as

que são reguladas pelo Município estão previstas no art. 30. Ao Estado membro o §

1° do art. 25 faculta tratar dos assuntos que não s e enquadram no campo privativo da

União ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei nº 13.408, de 1999, que dispõe sobre a

matéria, estabelecendo a exigência de que o homenageado seja falecido e que se

tenha destacado por serviços prestados à coletividade.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à

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

de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto em

tela por membro deste Parlamento.

Cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, em resposta à diligência solicitada,

manifestou-se, por meio da nota técnica datada de 13/10/2009, favoravelmente à

pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que a rodovia não possui
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denominação oficial.

Observe-se que o referido trecho faz parte do Programa de Pavimentação de

Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios - Proacesso -, da Secretaria de

Estado de Transportes e Obras Públicas, que tem como finalidade contribuir para o

desenvolvimento socioeconômico de Municípios com baixo Índice de

Desenvolvimento Humano - IDH - e precária conexão com a rede viária principal, por

meio da melhoria e pavimentação da infraestrutura rodoviária de acesso.

Em decorrência disso, apresentamos a Emenda nº 1, ao final deste parecer, que

acrescenta parágrafo único ao art. 1º, com o objetivo de esclarecer esse fato.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 3.607/2009 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao art. 1º o seguinte parágrafo único:

“Art. 1º - (...)

Parágrafo único - O trecho rodoviário de que trata esta lei faz parte do Programa de

Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios - Proacesso -, da

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.”.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Chico Uejo - Padre João -

Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.608/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar a denominação de José Vieira Porto ao trecho da Rodovia MG-161 que

liga os Municípios de São Francisco e São Romão, no entroncamento com a MG-202.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 14/8/2009, a matéria foi distribuída às

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

Públicas.

Vem agora a esta Comissão para o exame preliminar dos aspectos jurídico,
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constitucional e legal, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188, do

Regimento Interno.

Em 1o/9/2009, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, a

fim de obter informações sobre a referida rodovia e ao autor, para que apresentasse

comprovante de falecimento do homenageado. De posse das respostas, passamos à

análise do projeto de lei.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.608/2009 tem por escopo dar a denominação de José Vieira

Porto ao trecho da Rodovia MG-161 que liga os Municípios de São Francisco e São

Romão, no entroncamento com a MG-202.

Na Constituição da República, no que se refere à competência normativa, as

matérias que só podem ser reguladas pela União estão elencadas no art. 22 e as que

são reguladas pelo Município estão previstas no art. 30. Ao Estado membro o § 1° do

art. 25 faculta tratar dos temas que não se enquadram no campo privativo da União

ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei nº 13.408, de 1999, que dispõe sobre a

matéria, estabelecendo a exigência de que o homenageado seja falecido e que se

tenha destacado por serviços prestados à coletividade.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à

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

de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto em

exame por membro deste Parlamento.

Cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, em resposta à diligência solicitada,

manifestou-se, por meio da nota técnica datada de 13/10/2009, favoravelmente à

pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o referido trecho não possui

denominação oficial.

Por fim, apresentamos a Emenda nº 1, com a finalidade de identificar com maior
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clareza o trecho a ser denominado.

Conclusão

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

do Projeto de Lei no 3.608/2009 com a Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica denominado José Vieira Porto o trecho da Rodovia MG-161 que liga

os Municípios de São Francisco e São Romão.”.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Chico Uejo - Padre João -

Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 3.641 /2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo dar a denominação de Rodovia Alzira Veloso de Almeida ao trecho que liga o

Município de Ibiaí ao de Ponto Chique.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 20/8/2009, a matéria foi distribuída às

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

Públicas.

Vem agora a esta Comissão para o exame preliminar dos aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art.

188, do Regimento Interno.

Em 8/9/2009, a relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a

fim de se obterem informações sobre a referida rodovia. De posse da resposta,

passamos à análise do projeto de lei.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.641/2009 tem por finalidade dar a denominação de Rodovia

Alzira Veloso de Almeida ao trecho que liga o Município de Ibiaí ao Ponto de Chique.

Na Constituição da República, no que se refere à competência normativa, as
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matérias que só podem ser reguladas pela União estão enumeradas no art. 22; as

que são reguladas pelo Município estão previstas no art. 30; e as reguladas pelo

Estado membro constam no § 1° do art. 25, que lhe f aculta tratar das matérias que

não se enquadrem no campo privativo da União ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de

disciplinamento jurídico por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei nº 13.408, de 1999, que dispõe sobre a

matéria, estabelecendo a exigência de que o homenageado seja falecido e que se

tenha destacado por serviços prestados à coletividade.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à

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

de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto em

tela por membro deste Parlamento.

Cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, em resposta à diligência solicitada,

manifestou-se, por meio de nota técnica datada de 13/10/2009, favoravelmente à

pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que a rodovia não possui

denominação oficial.

Observe-se que o referido trecho faz parte do Programa de Pavimentação de

Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios - Proacesso -, da Secretaria de

Estado de Transportes e Obras Públicas, que tem como finalidade contribuir para o

desenvolvimento socioeconômico de Municípios com baixo Índice de

Desenvolvimento Humano - IDH - e precária conexão com a rede viária principal, por

meio da melhoria e pavimentação da infraestrutura rodoviária de acesso.

Em decorrência disso, apresentamos ao final deste parecer a Emenda nº 1, que

acrescenta parágrafo único ao art. 1º, com o objetivo de acrescentar essa informação.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 3.641/2009 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao art. 1º o seguinte parágrafo único:
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“Art. 1º - (...)

Parágrafo único - O trecho rodoviário de que trata esta lei faz parte do Programa de

Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios - Proacesso -, da

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.”.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Ronaldo Magalhães - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.722/2009

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 Associação dos Voluntários de Assistência à Criança - Avac -,

com sede no Município de Elói Mendes.

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 3.722/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Voluntários de Assistência à Criança - Avac -, com sede no Município de Elói

Mendes, que tem como finalidade oferecer gratuitamente proteção e assistência às

crianças residentes na localidade, priorizando as mais carentes.

A entidade promove atividades educacionais, culturais, esportivas e recreativas;

protege a saúde da criança e de suas famílias; elabora e fomenta estratégias e ações

voltadas para o atendimento às necessidades de seus assistidos. Seu trabalho é

executado com base nos princípios da ética e cidadania, pois objetiva garantir às

crianças o direito de crescerem e se desenvolverem em um ambiente saudável, que

lhes assegure integridade e dignidade.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.722/2009
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em turno único.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.818/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Grupo de Convivência Bom Viver de Ibitiúra de Minas, com sede

no Município de Ibitiúra 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 3.818/2009 pretende declarar de utilidade pública o Grupo de

Convivência Bom Viver de Ibitiúra de Minas, com sede no Município de Ibitiúra de

Minas, que tem como finalidade promover ações e prestar serviços gratuitos aos

idosos residentes na localidade.

Na consecução de suas metas, a entidade oferece-lhes atividades nas área da

cultura, do lazer e do esporte; presta assistência médica aos mais necessitados;

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 ao idoso, na perspectiva de concretizar o direito e as oportunidades de

acesso aos bens socioculturais necessários ao desenvolvimento humano e social; e

mantém publicações técnicas especializadas sobre trabalhos e assuntos relativos às

suas atividades.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.818/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.
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Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.867/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa declarar 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.

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 3.867/2009 pretende declarar 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, que possui como finalidade prestar atendimento aos

idosos residentes na localidade, especialmente aos mais carentes.

A entidade envida seus esforços na busca de soluções práticas para o bem-estar

dos idosos através da criação de estabelecimentos destinados a abrigá-los, nos quais

fornece-lhes assistência médica, odontológica, além de apoio moral. Dessa maneira,

procura propiciar aos seus assistidos uma vida mais digna, visando à preservação de

sua saúde física e mental.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.867/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.868/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe tem por
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objetivo declarar de utilidade pública a Associação Assistencial Carmo da Mata -

AACM -, com sede no Município de Carmo da Mata.

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 3.868/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Assistencial Carmo da Mata - AACM -, com sede no Município de Carmo da Mata,

entidade filantrópica, cuja finalidade consiste na prestação de serviço social, na

promoção, orientação e educação dos necessitados, preferencialmente com idade

igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal no 10.741, de 2003, mais

conhecida como Estatuto do Idoso.

A AACM é a entidade mantenedora da Vila da Melhor Idade, criada em 1961 como

obra da Conferência de Nossa Senhora do Carmo, da Sociedade de São Vicente de

Paulo. Foram construídas pequenas casas destinadas a abrigar pessoas carentes da

comunidade, sobretudo as idosas.

Em 2006, a direção regional dos vicentinos, considerando impossível o

prosseguimento da obra, decidiu pelo fechamento da Vila, ocasião em que cidadãos

da comunidade resolveram criar uma associação mantenedora dessa Vila e, com o

aval do Ministério Público, foi fundada a AACM.

Hoje, a Vila da Melhor Idade tem 26 residentes, que contam com o apoio de

profissionais das áreas de nutrição, enfermagem, fisioterapia, entre outras.

Em razão do importante trabalho social que mantém, acreditamos ser a referida

Associação merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.868/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.879/2009
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Nova União e Adjacências -

ACBNUA -, com sede no Município de Guanhães.

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 3.879/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro Nova União e Adjacências - ACBNUA -, com sede no Município

de Guanhães, que tem como finalidade a prestação de serviços diversos, com o

objetivo de melhorar a qualidade de vida dos moradores da localidade.

Para a consecução de suas metas, a entidade desenvolve ações voltadas para o

cultivo da harmonia e cordialidade entre seus associados; para a promoção de

atividades culturais, sociais, desportivas, recreativas, educacionais e de saúde; para a

defesa e preservação do meio ambiente; para a divulgação de valores universais

ligados à humanização das relações e à valorização da vida.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.879/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.893/2009

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 o Grupo Bem Viver da Terceira Idade, com sede no Município de

Maria da Fé.
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Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.893/2009 pretende declarar de utilidade pública o Grupo Bem

Viver da Terceira Idade, com sede no Município de Maria da Fé, que tem como

finalidade assegurar o bem-estar e o exercício pleno da cidadania dos idosos

residentes na localidade.

Para a consecução de suas metas, busca congregar pessoas, órgãos púbicos e

privados interessados no nobre projeto de valorização da vida de seu público-alvo;

proporciona a satisfação de seus associados na comunidade e na sociedade, por

meio de entretenimento e lazer; zela pelos seus direitos, amparando-os com base nos

princípios da Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica do Município

de Maria da Fé.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.893/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.894/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Presbiteriana Nova Vida -

ABVIDA -, com sede no Município de Contagem.

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 3.894/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente Presbiteriana Nova Vida - ABVIDA -, com sede no Município de

Contagem.

Entidade sem fins econômicos, a ABVIDA presta assistência social, médica,

educacional e profissionalizante, bem como oferece 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, acreditamos ser ela merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.894/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.907/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Sion -

ACBS -, com sede no Município de Governador Valadares.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/10/2009 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 3.907/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Bairro Sion - ACBS -, com sede no Município de

Governador Valadares.

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

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina nos arts. 9o e 15 que as

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

equivalentes não serão remuneradas; e no art. 31 que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

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

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

Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, com a finalidade de adequar

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

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.907/2009 com a Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

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

Sion de Governador Valadares - ACBS -, com sede no Município de Governador

Valadares.”.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Chico Uejo - Padre João -

Ronaldo Magalhães.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.910/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Amigos de São Judas Tadeu - Ajuta -, com

sede no Município de Pará de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/10/2009 e distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.910/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Amigos de São Judas Tadeu - Ajuta -, com sede no Município de Pará de

Minas.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 13 que, na

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

congênere, juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social; e, no parágrafo único do art. 14, dispõe que é vedada a

remuneração de seus dirigentes, conselheiros, mantenedores, associados e

instituidores.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.910/2009 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Padre João - Chico

Uejo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.473/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o projeto de
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resolução em epígrafe tem por objetivo aprovar as alienações de terras devolutas que

especifica, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do

Estado.

A proposição recebeu da Comissão de Constituição e Justiça parecer por sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e, da Comissão autora, parecer por sua

aprovação na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão analisar as possíveis repercussões financeiras da

matéria, de acordo com o art. 102, VII, combinado com o art. 188, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Resolução nº 2.473/2008 pretende aprovar, de conformidade com o

disposto no inciso XXXIV do art. 62 da Constituição do Estado, as alienações de 16

glebas de terras devolutas situadas nos Municípios de Araçuaí, Montezuma, Rio

Pardo de Minas e Vargem Grande do Rio Pardo, todas com área entre 100ha e

250ha.

Acompanhada de processos em nome de cada requerente, instruídos pelo Instituto

de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER-MG -, a proposição obedece ao disposto

no § 6º do art. 247 da Constituição do Estado e na Lei nº 11.020, de 1993, que dispõe

sobre terras públicas e devolutas estaduais. Assim, as glebas serão alienadas

mediante compra preferencial pelo legítimo posseiro, pelo preço de mercado, o qual,

além disso, deverá cobrir os gastos decorrentes da instrução dos processos.

O Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Política Agropecuária e

Agroindustrial, tem como objetivo retirar do Anexo da proposição os processos

referentes a João Paulo Martins de Melo, Brasilino Martins de Melo e Cleidson

Amorim, que pretendem adquirir, juntos, uma área total de 519,6479ha; além dos

processos de Nelmar Freire Neto e Eugênio Freire Almeida, que pleiteiam uma área

total de 363,2426ha, por ultrapassarem o limite constitucional de 250ha.

Com essas alterações, o projeto de resolução em análise não encontra óbice a sua

promulgação, pois as transferências de domínio se darão sem repercussão financeira

ou orçamentária.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

2.473/2008 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Política Agropecuária e Agroindustrial.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Lafayette de Andrada -

Antônio Júlio - Juarez Távora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.935/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe “determina a

utilização de seringas de agulha retrátil no Estado”.

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

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Em seguida o projeto foi encaminhado à Comissão de Saúde, que, na fase de

discussão, requereu fosse a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado

da Saúde. Cumprida a diligência, a Comissão opinou pela aprovação do projeto na

forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Vem a matéria agora a esta Comissão para receber parecer nos termos do art. 102,

I, combinado com o art. 188, ambos do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob comento objetiva tornar obrigatória a utilização de seringa de

agulha retrátil em hospitais e clínicas públicos e privados, conceituando as citadas

seringas como as que acoplam a agulha dentro do êmbolo ao término de cada uso,

sem a necessidade da sua retirada para colocação em lixo especial ou outra

destinação.

Consoante o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, a matéria se insere na

competência concorrente atribuída aos entes da federação. Alegou, ainda, essa

Comissão que, conforme dispõem os arts. 196 e 186 das Constituições Federal e

Estadual, respectivamente, a saúde é direito de todos e dever do Estado. O Ministério

da Saúde e a Anvisa, afirma a Comissão, têm criado medidas para a segurança em

relação a material biológico e com relação aos resíduos sólidos dos serviços de
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saúde, e, segundo o correto gerenciamento desse material reduz significativamente a

contaminação do lixo comum e, consequentemente, do meio ambiente, evitando os

acidentes com profissionais que trabalham diretamente no processo de coleta,

armazenamento, transporte, tratamento e destinação desses resíduos.

A Comissão de Saúde asseverou em seu parecer que o objetivo da proposição é

reduzir o risco de doenças ocupacionais em ambiente hospitalar e evitar a

contaminação do lixo produzido nesses estabelecimentos. Consoante essa

Comissão, a doença proveniente de contaminação acidental de pessoal da área

médica, no exercício de sua atividade, é considerada acidente de trabalho, conforme

dispõe o inciso IV do § 1° do art. 2° da Lei Federa l n° 6.367, de 1996.

A Comissão de Saúde relatou que o projeto em pauta pode ser considerado uma

medida de biossegurança porquanto, segundo a Comissão de Biossegurança da

Fundação Oswaldo Cruz, esta é composta por um conjunto de medidas voltadas para

a prevenção, a minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de

pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços,

que podem comprometer a saúde do homem, dos animais, a qualidade do meio

ambiente ou dos trabalhos desenvolvidos.

Informou ainda essa Comissão que, baixado o projeto em diligência à Secretaria de

Saúde, esta se mostrou favorável à medida por meio de nota técnica, considerando

que o uso de seringas retráteis diminui o risco tanto de profissionais da saúde como o

de outros que venham e manipular tais produtos, reduzindo o risco de doenças

infectocontagiosas. Objetivando fazer alguns ajustes, essa Comissão apresentou o

Substitutivo n° 1.

Não obstante o mérito da proposta, entendemos que não se trata de uma questão

de urgência. Existem outras prioridades na área de saúde que devem merecer a

atenção das autoridades, não só na área pública como na particular também.

Constatamos que grande parte dos hospitais particulares e públicos carecem de

equipamentos e materiais imprescindíveis para o atendimento de pessoas, seja para

assistência de rotina seja para intervenção cirúrgica.

Considere-se, ainda, que será necessário um grande número de seringas retráteis

para atender à demanda, o que provocaria um aumento de despesa para os cofres
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públicos. É preciso ter em mente ainda que o mercado pode não estar pronto para

oferecer as seringas necessárias para o atendimento da demanda, o que provocaria o

caos no setor de saúde.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 2.935/2008.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Lafayette de Andrada -

Antônio Júlio - Juarez Távora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.193/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, o Projeto de Lei nº 3.193/2009 “declara

patrimônio cultural do Estado o Congado e seus congêneres”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 4/4/2009, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

O projeto vem a esta Comissão para receber parecer sobre a sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo declara patrimônio cultural do Estado o congado e seus

congêneres. Como fundamentado na justificação do autor, o objetivo do projeto é

“contribuir para a perpetuação desse verdadeiro patrimônio imaterial do povo mineiro,

preservando-o para que as atuais e futuras gerações possam dele tomar

conhecimento e partilhar de sua riqueza, beleza e espiritualidade”.

A Constituição da República, em seu art. 216, determina que constituem patrimônio

cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente

ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, passando, em seguida, a fazer

uma enumeração exemplificativa de alguns bens inseridos nesse conceito.

Estabelece, ainda, no § 1o do citado artigo, que o poder público, com a colaboração

da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de
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inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de

acautelamento e preservação.

O art. 23, inciso III, dispõe que é competência comum da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios a proteção dos documentos, obras e outros bens de

valor histórico, artístico e cultural, monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios

arqueológicos.

O art. 24, inciso VII, por sua vez, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal

competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico,

cultural, artístico, turístico e paisagístico.

A Lei Delegada nº 81, de 29/1/2003, ao dispor sobre a estrutura básica do Instituto

Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha-MG -, dispõe que

o Instituto tem por finalidade pesquisar, proteger e promover o patrimônio cultural do

Estado. Determina, no parágrafo único do seu art. 2º, que as competências que

detalham a finalidade do Instituto serão estabelecidas em decreto.

O Decreto nº 44.780, de 16/4/2008, contém o estatuto do Iepha-MG. Com

fundamento no art. 2º da referida lei delegada, ele dispõe, no seu art. 2º, que ao

Instituto compete promover a adoção de medidas administrativas para a conservação

e proteção do patrimônio cultural, por meio de tombamento e de outras formas de

acautelamento. Entre tais medidas, o art. 3º do decreto destaca o inventário, com a

identificação dos bens culturais. Determina que, para a execução da identificação dos

bens culturais, devem ser utilizados critérios técnicos de natureza histórica, artística,

sociológica, antropológica e ecológica, que possibilitem ao Iepha fornecer suporte a

ações administrativas e legais de competência do poder público. O artigo destaca

também o registro de bens culturais de natureza imaterial ou intangível, realizado de

acordo com o Decreto nº 42.505, de 15/4/2002.

O Decreto nº 42.505, de 2002, instituiu as formas de registro de bens culturais de

natureza imaterial ou intangível que constituem patrimônio cultural do Estado. Dispõe,

em seu art. 1º, § 1º, que o registro de um bem imaterial se dá com a sua inscrição em

um dos quatro Livros de Registro, a saber: o Livro dos Saberes, onde são inscritos os

conhecimentos e os modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades; o

Livro das Celebrações, onde são inscritos os rituais e as festas que marcam a
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vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas

sociais; o Livro das Formas de Expressão, onde são inscritas as manifestações

literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; e o Livro dos Lugares, onde são

inscritos mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços nos quais se

concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas.

Na forma do art. 3º do Decreto nº 42.505, de 2002, as propostas de registro dos

bens culturais de natureza imaterial que constituem patrimônio cultural do Estado

devem ser dirigidas ao Presidente do Iepha e devem ser instruídas com a

documentação pertinente.

A Lei Delegada nº 170, de 25/1/2007, dispõe, no seu art. 2º, que compete ao

Conselho Estadual do Patrimônio Cultural - Conep - decidir sobre o registro de bens,

determinando a sua inscrição no respectivo livro. O Conep é um órgão colegiado de

natureza deliberativa, subordinado à Secretaria de Estado de Cultura, ao qual

compete deliberar sobre diretrizes, políticas e outras medidas correlatas à defesa e

preservação do patrimônio cultural do Estado. Por força do Decreto nº 44.780, de

2008, o Iepha-MG presta ao Conep apoio técnico, científico e operacional para a

formulação e execução da política de preservação, promoção e proteção do

patrimônio cultural.

O Conep é composto por membros natos e por membros designados. São os

primeiros o Secretário de Estado de Cultura, que é seu Presidente, e o Presidente do

Iepha-MG, que é seu Secretário Executivo. Entre os membros designados, devemos

registrar que há um representante da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais.

Verifica-se, nos termos da legislação que disciplina a matéria, que a identificação, o

inventário e o registro de bem imaterial no livro respectivo revelam-se atividades de

natureza jurídico-administrativa, e a competência para praticá-las foi atribuída a

órgãos específicos do Poder Executivo. A legislação, como decorrência de suas

características de generalidade e abstração, previu as hipóteses genéricas nas quais

caberá o exercício do ato administrativo pelo Poder Executivo. Assim, não resta

dúvida de que a administração pública praticará, mediante ato administrativo, a

identificação, o levantamento e o registro dos bens que julgar inseridos nos critérios



____________________________________________________________________________
1478

de valor genericamente previstos na norma e especificados nos estudos técnicos. Por

meio de estudos técnicos ficarão determinadas as hipóteses segundo as quais bens

podem ser considerados de valor cultural.

Os estudos técnicos servem para verificar o motivo do ato administrativo. Por isso,

como nos ensina Sônia Rabello de Castro, “não é, portanto, de admitir-se que o ato

administrativo deixe de mencionar a base teórica coerente na qual se pautou para

determinar o valor cultural de determinado bem” (“O Estado na Preservação de Bens

Culturais”, Rio de Janeiro: Renovar, 1991).

A questão que se coloca por ora é a indagação sobre a possibilidade de se

concretizar a determinação do valor cultural de um bem cultural por meio de ato

legislativo, se poderia o Poder Legislativo, por meio de lei, determinar a identificação,

o inventário e o registro de bem imaterial no livro respectivo ou mesmo o tombamento

de um bem imóvel.

Não há dúvida de que o Estado possui competência para legislar sobre a matéria,

por força do art. 24, inciso VII, da Constituição da República, como já mencionado

neste parecer. No entanto, a competência para legislar consiste em editar normas

gerais, abstratas, impessoais, de cunho obrigatório. O aspecto da abstração

caracteriza-se pelo fato de a lei dispor sobre situações em tese. Assim, o Poder

Legislativo pode editar lei tratando de normas gerais e abstratas para a proteção do

patrimônio histórico, cultural, artístico e paisagístico.

O caso em tela é diferente: trata-se de ato legislativo dirigido a um bem certo e

determinado, ou seja, uma lei de efeito concreto. A questão da edição de uma lei de

efeito concreto relaciona-se diretamente com o princípio da separação dos Poderes.

Sabemos que as leis devem ser abstratas, genéricas, impessoais e coercitivas. Os

atos de realização do direito, ditos atos concretos, são de competência do Poder

Executivo. Ao se admitir a não abstração da norma jurídica emanada do Poder

Legislativo, estar-se-ia admitindo o exercício da função executiva pelo Poder

Legislativo, já que este poderia não só prever o direito em tese, como também

estabelecer e concretizar a sua aplicação, caso a caso.

Entretanto, nenhum Poder pode ser considerado superior a outro. Daí a

necessidade de que o Poder Legislativo edite leis com o caráter de leis, e não de atos



____________________________________________________________________________
1479

de concretização da vontade executiva do Estado. Afinal, conforme nos ensina Santi

Romano, em “Princípios de Direito Constitucional”, “esta função na organização

estatal foi deferida a outro Poder e dela não pode se afastar. Outros limites resultam

do princípio da divisão de Poderes pelo qual o Poder Legislativo deve abster-se de

exercer atribuições que seriam próprias dos outros dois Poderes.”

Por esse motivo, a identificação, o inventário e o registro de bem imaterial no livro

respectivo ou mesmo o tombamento de um bem imóvel são atos de competência do

Poder Executivo.

Com relação ao tombamento, o Supremo Tribunal Federal - STF -, recentemente,

enfrentou essa questão no julgamento da ADI no 1.706-4, publicada no “Diário da

Justiça” de 12/9/2008, posicionando-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. Dessa forma, ato do Poder

Legislativo que efetive o tombamento e, de igual modo, aquele que pretenda alterar

as condições de tombamento regularmente instituído pelo Poder Executivo são

inconstitucionais, dada a sua incompatibilidade com o princípio da harmonia entre os

Poderes.

Vale lembrar também que o STF iniciou, sob a égide da Constituição de 1967, o

julgamento da Representação no 1.312, na qual era questionada a constitucionalidade

de lei gaúcha que instituía tombamento sobre a casa historicamente conhecida como

Solar dos Frosser. O julgamento da citada representação não foi concluído, uma vez

que sobreveio a promulgação da vigente Constituição. Contudo, entenderam o

Ministro Célio Borja, relator da matéria, bem como o Ministro Francisco Resek, que

apenas o Executivo poderia instituir tombamento, razão pela qual julgaram

procedente o pedido.

No mesmo sentido é o parecer de Joaquim Torres Araújo, reproduzido na citada

obra de Sônia Rabello de Castro: “A doutrina explicita que a função legislativa

consiste na edição de lei, no sentido material do termo, que se qualifica pelos

elementos da generalidade, da coercibilidade e da impessoalidade. A função

executiva consiste na prática de atos de concretização da lei abstrata, geral,

impessoal, atos subjetivos, ditos administrativos.”
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Concluímos, então, que, em que pese a nobre intenção do parlamentar, que visa a

declarar patrimônio cultural do Estado o congado e seus congêneres, a proposta

pretende disciplinar, por meio de lei, matéria objeto de ato administrativo, de ato

concreto. Trata-se de matéria de competência deliberativa do Iepha-MG e do Conep,

órgãos do Poder Executivo. Há afronta, então, ao princípio da separação,

independência e harmonia entre os Poderes.

Informamos, entretanto, que, na forma dos arts. 2º e 3º do já mencionado Decreto

nº 42.505, de 2002, a instauração do processo de registro de bens culturais de

natureza imaterial cabe a qualquer cidadão, sociedade ou associação civil, bem como

a qualquer dos órgãos e entidades públicas da área cultural. Os requerimentos com

as propostas de registro devem ser dirigidos ao Presidente do Iepha e devem ser

instruídos com a documentação pertinente.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, ilegalidade e

inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 3.193/2009.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.221/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Martinho Campos o

imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/4/2009 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 3.221/2009 tem por escopo conceder a necessária autorização
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legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Martinho Campos

um imóvel com área de 2.000m², situado na Avenida Coronel Pedro Lino, nº 657,

Centro, nesse Município, e registrado sob o nº 26.357, a fls. 95 do Livro 301, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pitangui.

O imóvel, onde funcionava uma escola estadual, encontra-se cedido ao Município

de Martinho Campos para o funcionamento das Secretarias de Esporte, Lazer e

Turismo, de Educação e de Cultura, de Desenvolvimento Social e de Proteção ao

Patrimônio Histórico. Para que a administração local possa fazer as reformas

necessárias, além de construir instalações para outras pastas, é necessário que sua

titularidade seja transferida ao referido ente federativo.

O art. 18 da Constituição mineira exige autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição 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, pois ficou expresso no parágrafo único do art. 1º do projeto que

o imóvel será destinado à construção de unidades da administração municipal.

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

ressaltar que, com o objetivo de manter os bens públicos a serviço da coletividade, o

§ 1º do art. 17 da Lei nº 8.666 determina que os imóveis doados pela administração

pública, cessadas as razões que justificaram sua doação, reverterão ao patrimônio do

doador, vedada sua alienação pelo beneficiário.

Em decorrência disso, apresentamos a Emenda nº 1, ao final deste parecer, que

acrescenta art. 2º ao projeto, com a finalidade de determinar que o bem reverterá ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.221/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se o seguinte art. 2º, renumerando-se os demais:
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“Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, no

prazo de cinco anos contados da data da escritura pública de doação, não for

utilizado com a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.”.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Ronaldo Magalhães - Padre

João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.353/2009

Comissão de Minas e Energia

Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em análise 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.

Examinado 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, XVIII, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise pretende que a concessão da outorga de uso dos recursos

hídricos realizada pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam - na área de

abrangência do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -

Idene – e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene - em Minas

Gerais seja subsidiada pelo Fundo de Combate à Pobreza - FCP -, nas seguintes

proporções:

a) subsídio de 100% para a outorga de poços tubulares que sirvam às associações

de pequenos produtores rurais, bem como para poços tubulares e águas superficiais

que tenham exclusiva destinação para uso humano, dessedentação de animais e uso

público;

b) subsídio de 80% para outorga dos microprodutores e pequenos produtores rurais
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irrigantes que tenham na agricultura sua principal fonte de renda;

c) subsídio de 70 % para outorga dos médios produtores rurais.

Ao analisar preliminarmente a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça

apresentou o Substitutivo nº 1, propondo a inclusão de parágrafo ao art. 41 da Lei nº

13.199, de 1999, que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos e dá

outras providências, determinando que na definição dos valores a serem cobrados a

título de outorga de direito de uso dos recursos hídricos será concedido tratamento

diferenciado que beneficie os microprodutores e os pequenos e médios agricultores

rurais dos Municípios que integram a área de abrangência do Idene e da Sudene no

âmbito de Minas Gerais. Isso porque a referida Comissão entendeu que qualquer

tratamento que privilegie determinados grupos deve ser acompanhado de critérios e

estudos técnicos, sob pena de comprometer a constitucionalidade da norma proposta.

Tendo em vista a relevância da proposição em análise, foi formulado pedido de

diligência ao Igam, para que se manifestasse sobre a matéria. Em resposta à

diligência, o órgão ressaltou que desde 2007 vem trabalhando em uma proposta de

revisão das Deliberações Normativas do Conselho Estadual de Recursos Hídricos -

CERH -, incluindo estudos para viabilizar uma estratificação dos custos do processo

de outorga, visando isentar os produtores rurais abrangidos pela Lei Federal nº

11.326, de 2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional

da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.

No que se refere ao mérito, parte que cabe a esta Comissão analisar, a outorga dos

direitos de uso dos recursos hídricos é um dos instrumentos das Políticas Nacional e

Estadual de Recursos Hídricos instituídas, respectivamente, pela Lei Federal nº

9.433, de 1997, e pela Lei Estadual nº 13.199, de 1999. Esse instrumento tem como

objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo

exercício dos direitos de acesso a esse bem pelos múltiplos usuários.

Tem-se que, no âmbito do Estado, a outorga se efetiva por ato do Igam após

procedimento de análise (art. 19, § 2º, da Lei nº 13.199, de 1999). Os critérios e

valores de indenização dos custos da análise são estabelecidos pelo CERH, nos

termos do art. 41, VI, da Lei nº 13.199, de 1999.

Nesse sentido, o CERH editou a Deliberação Normativa nº 3, de 10/4/2001, que
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estabelece critérios e valores para a indenização dos custos de análise, publicações e

vistoria dos processos de outorga no Estado. De acordo com o sítio eletrônico do

Igam, esses valores atualizados variam entre R$65,40 e R$2.511,00, para as

situações pertinentes à presente discussão.

Sendo a outorga um instrumento que assegura ao usuário o direito de utilizar os

recursos hídricos, ao pleitear tratamento diferenciado aos microprodutores e

pequenos e médios agricultores dos Municípios que integram a área de abrangência

do Idene e da Sudene, a proposição sob análise visa garantir a adequação dos

valores cobrados pelo Estado à realidade desses produtores.

Assim, faz-se necessária a análise da necessidade de políticas públicas voltadas

especificamente para a região tratada.

No âmbito federal, em 1959, foi criada a Sudene com a missão de encontrar

soluções para realizar uma progressiva diminuição das desigualdades existentes

entre as regiões geoeconômicas do Brasil. Extinta em 2001, a Sudene foi recriada em

2007. Atualmente, a região de abrangência da Sudene abarca o Norte de Minas, os

Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, além de outros Estados.

No plano estadual, o Idene surge da fusão de outros órgãos que já se dedicavam

ao tema e vincula-se, administrativamente, à Secretaria de Estado Extraordinária para

o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas -

Sedvan -, órgão criado em 2003, com a missão de formular, em articulação com o

Idene, políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento econômico e social dos

Municípios das áreas de atuação desses dois órgãos.

Note-se que todas essas entidades foram criadas e desenvolvem suas atividades

com o objetivo de diminuir as desigualdades regionais detectadas e buscar soluções

para problemas recorrentes nessas regiões, tais como a distribuição irregular dos

recursos hídricos, longas estiagens, baixo Índice de Desenvolvimento Humano - IDH -

, baixo desenvolvimento econômico, pequeno volume de investimentos privados na

economia, entre outros.

Dessa forma, diante da situação apresentada, faz-se imperiosa a instituição de

políticas públicas e incentivos, tais quais o que aqui está sendo pleiteado, que visem

amenizar as desigualdades socieconômicas e regionais existentes.
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Dessa forma, entendemos que o substitutivo apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça vai ao encontro da política de desenvolvimento praticada no

Estado, porque pretende dar tratamento diferenciado aos produtores rurais da região

discutida, no que se refere ao pagamento dos custos de análise de outorga de uso

dos recursos hídricos. Isso porque a adequação das taxas cobradas pelo órgão à

realidade dos produtores rurais da região da Sudene e do Idene contribui para

superar as dificuldades econômicas e sociais da região.

Por fim, para adequar o substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça à terminologia empregada na Lei nº 13.199, de 1999, propomos a Emenda nº

1.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.353/2009, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a

Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no parágrafo único do art. 41, a que se refere o art. 1º do Substitutivo

nº 1, a expressão “outorga de direito de recursos hídricos” por “outorga de direito de

uso dos recursos hídricos”.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Gustavo Valadares, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Gláucia Brandão -

Célio Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.544/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Gomes, a proposição em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Resende Costa 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
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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 3.544/2009 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Resende Costa o imóvel constituído de terreno com uma área

de 3.000m², situado na Praça Marcos dos Reis, Centro, nesse Município.

Atendendo ao interesse coletivo que deve nortear as ações da administração

pública, o parágrafo único do art. 1º do projeto estabelece que o imóvel será utilizado

para a construção de uma policlínica; 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 a destinação prevista.

Cabe ressaltar que a transferência de bens públicos, ainda que para outro ente da

Federação, deve ser autorizada por esta Assembleia, por 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 3.544/2009 no 1º

turno.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Lafayette de Andrada -

Antônio Júlio - Juarez Távora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.640/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em tela altera o art. 15 da
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Lei nº 14.868, de 16/12/2003, que dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias

Público-Privadas.

A proposição foi apreciada 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 emitir parecer quanto ao mérito, nos termos do art.

188, c/c o art. 102, XII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela propõe que a cobrança de tarifa relativa a contrato de

parceria público-privada para concessão de rodovia só seja permitida se a rodovia

concedida apresentar, em condição adequada, um ou mais dos seguintes elementos,

conforme avaliado pelo órgão técnico competente: acostamento, sinalização vertical e

horizontal, pista dupla ou terceira pista nos aclives, serviço de socorro mecânico,

reboque, ambulância, atendimento médico e telefone de emergência ao longo da

rodovia.

Segundo o autor, a proposição tem por finalidade garantir condições de segurança

aos usuários das rodovias estaduais e evitar que os cidadãos paguem por um serviço

que ainda não se encontre em condições de ser oferecido pelo poder público.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise, não vislumbrou aspectos

constitucionais impeditivos à aprovação do projeto. Entretanto, com o objetivo de

aprimorá-lo, apresentou o Substitutivo nº 1, que estabelece alguns dos elementos

como obrigatórios, enquanto outros se submeterão à análise do órgão técnico

competente.

A operação de estradas sob jurisdição do Estado de Minas Gerais é um serviço

público e pode ser feita pelo próprio Estado ou por delegação, por meio de concessão

ou permissão, conforme previsto no art. 175 da Constituição Federal. Em Minas

Gerais, a concessão de serviços públicos é regida pela Lei Estadual nº 14.868, de

2003, que instituiu o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas - PPP. Nos

termos da supracitada lei, tais parcerias constituem contratos de colaboração entre o

Estado e o setor particular por meio dos quais, nos termos estabelecidos em cada

caso, o ente privado participa da implantação e do desenvolvimento de obra, serviço
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ou empreendimento público, bem como da exploração e da gestão das atividades

deles decorrentes. Ainda, o contratado poderá ser remunerado, entre outras formas,

por tarifa cobrada dos usuários, nos contratos regidos pela lei federal de concessão e

permissão de serviços públicos.

Tal modelo, adotado por Minas Gerais, permite que o Estado possa alcançar as

verdadeiras prioridades-fim estabelecidas no Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado, tais como melhorar substancialmente a segurança dos mineiros; prover a

infraestrutura requerida por Minas Gerais, com ênfase na ampliação e recuperação

da malha rodoviária e do saneamento básico; melhorar e ampliar o atendimento ao

cidadão, por meio da oferta dos serviços públicos de qualidade, fomentar o

desenvolvimento econômico estadual e reduzir as desigualdades regionais.

De acordo com a Lei Federal nº 8.987, de 1995, que dispõe sobre o regime de

concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da

Constituição Federal, “toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de

serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta

Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato”, sendo serviço adequado

definido como o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência,

segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das

tarifas.

Sendo assim, fica claro que a remuneração do contratado sob o regime de

concessão ou permissão de prestação deverá ser precedida da prestação de um

serviço público adequado. Ainda assim, a avaliação do órgão técnico competente é

fundamental na análise dos requisitos mínimos de segurança e trafegabilidade para

que cada rodovia possa ser operada e para que a tarifa de prestação do serviço

possa ser cobrada dos usuários de maneira justa. Em Minas Gerais, essas condições

são avaliadas conforme as normas técnicas do Departamento de Estradas de

Rodagem - DER-MG.

Entretanto, entendemos que alguns elementos propostos no projeto de lei em

comento são condições mínimas para o funcionamento de qualquer rodovia. São

eles: acostamento, sinalização horizontal e vertical e pavimento em boas condições.

Dessa maneira, concordamos com o Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e
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Justiça.

Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.640/2009,

no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Gustavo Valadares, Presidente - Fábio Avelar, relator - Domingos Sávio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.754/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

sobre a destinação de produtos apreendidos pelas autoridades do Estado”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 18/9/2009, foi o projeto distribuído às

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

para receber parecer.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser apreciado quanto aos

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

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

Fundamentação

A proposição em epígrafe pretende destinar a instituições filantrópicas, por meio de

doação, produtos apreendidos pelas autoridades competentes no exercício do poder

de polícia.

Versando sobre o assunto, já temos, no ordenamento jurídico estadual, a Lei nº

16.670, de 8/1/2007, cujo art. 1º estabelece que produtos apreendidos pelas

autoridades competentes no exercício do poder de polícia serão, sempre que

possível, doados a instituições filantrópicas ou de caridade, esgotados os prazos para

a interposição de recurso contra sua apreensão, excetuados os produtos cuja

apreensão seja objeto de disciplina específica. Em seu art. 2º, dispõe que as

instituições beneficiadas não poderão comercializar produto doado, salvo com

autorização do órgão competente. Por fim, prevê que o Poder Executivo, por meio de

ato normativo próprio, estabelecerá os critérios e o procedimento para a doação.
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Como foi salientado pela Comissão de Constituição e Justiça quando da análise do

Projeto de Lei nº 2.934, de 2006, do qual se originou a citada lei, na prática os

produtos falsificados apreendidos são destruídos, em virtude da violação dos direitos

autorais ou de propriedade industrial. A própria Constituição da República,

reconhecendo a relevância da proteção desses direitos, dispõe, em seu art. 5o, inciso

XXIX, que “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário

para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das

marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o

interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

Ao comparar a citada lei e o projeto de lei em exame, verificamos que este traz

inovações, como a exigência de que as instituições beneficiadas possuam o título de

utilidade pública estadual e estejam regulares com suas obrigações no âmbito do

Estado. Destaca-se, ainda, a previsão de imediata distribuição de produtos perecíveis

apreendidos, a exigência de publicidade da lista dos produtos comercializados e dos

recursos decorrentes da transação e a comprovação da utilização desses recursos

para a realização de benfeitorias em prol das entidades beneficiadas.

Cabe-nos lembrar que a apreensão de produtos ilícitos, quando praticada por

autoridade competente, no exercício regular e legítimo de poder de polícia contra a

atividade ilícita do particular, com o fito de promover a observância das leis e dos

regulamentos administrativos, configura ato administrativo regular.

O fundamento jurídico do poder de polícia consiste no imperativo de o Estado

controlar e, até mesmo, reprimir as atividades dos particulares que afrontem o

interesse público, as leis e os regulamentos administrativos assim como o bem-estar

da coletividade.

Entendemos que trata de matéria relacionada ao poder de polícia do Estado, tema

afim ao direito administrativo, o projeto em exame, não contendo nenhum dispositivo

que afronte o ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual deve prosperar nesta Casa

Legislativa.

Tendo em vista a técnica legislativa e o princípio da consolidação das leis,

apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo no 1, introduzindo as citadas

inovações na Lei nº 16.670, de 2007. Deixamos de incluir o dispositivo que prevê a
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imediata distribuição de produtos perecíveis, uma vez que os produtos apreendidos

serão doados esgotados os prazos para interposição de recurso, em respeito ao

princípio do contraditório e ampla defesa.

Lembramos que esta Comissão aprecia preliminarmente a proposição

exclusivamente sob o aspecto jurídico-constitucional, cabendo, a seguir, às

comissões de mérito a avaliação da conveniência e da oportunidade das medidas

pretendidas.

Conclusão

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

do Projeto de Lei no 3.754/2009 na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 16.670, de 8 de janeiro de 2007, que dispõe sobre a doação de

produtos apreendidos nos termos que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1o - Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 16.670, de 8 de janeiro de 2007, o

seguinte § 2º, passando o parágrafo único a vigorar como § 1º:

“Art. 1º - (...)

§ 2º - Para os fins do disposto no “caput”, terão prioridade as instituições que

possuam o título de utilidade pública estadual e estejam devidamente regularizadas

no âmbito estadual.”.

Art. 2º - O art. 2º da Lei nº 16.670, de 2007, passa a vigorar acrescido dos

seguintes §§ 1º e 2º:

“Art. 2º - (...)

§ 1º - As instituições beneficiadas darão publicidade, em jornal local, da lista dos

produtos a serem comercializados, com antecedência mínima de quinze dias, e dos

recursos com eles obtidos, até quinze dias após a transação.

§ 2º - Os recursos obtidos com a comercialização dos produtos serão utilizados

para a realização de benfeitorias nas instituições beneficiadas.”.

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

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Chico Uejo, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Ronaldo Magalhães - Padre
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João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.928/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o projeto de

resolução em epígrafe tem por finalidade aprovar, de conformidade com o disposto no

art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que

especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” em 30/10/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente 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 de Resolução nº 3.928/2009 tem como finalidade aprovar a alienação de

11 lotes de terras devolutas situados nos Municípios de Montezuma, Rio Pardo de

Minas e Vargem Grande do Rio Pardo, todos com área entre 100ha e 250ha.

Nos termos do art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, compete à Assembleia

Legislativa 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, limitadas, respectivamente, a 500 e 2.000m²;

de alienação ou concessão prevista no plano de reforma agrária estadual aprovado

em lei; de concessão gratuita de área rural inferior a 50ha a quem cumpra os

requisitos constitucionais; de legitimação de terra devoluta rural com área de até

250ha, acordada em ação judicial discriminatória, cumprida sua função social, nos

termos do art. 186 da Constituição Federal, e devolução, pelo ocupante, da área

remanescente; e de alienação ou concessão de terras públicas e devolutas rurais

com área de até 100ha.

Cabe ressaltar que o § 6º do art. 247 da Carta mineira permite a alienação de terra

devoluta rural, por compra preferencial, com área limitada a 250ha, a quem torná-la
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economicamente produtiva e comprovar sua vinculação pessoal com ela.

No exame dos processos enviados pelo Instituto de Terras do Estado de Minas

Gerais - Iter-MG - , a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial verificou

que os casos dos requerentes relacionados no Anexo do projeto de resolução em

análise não se enquadram entre as citadas ressalvas constitucionais. Além disso

atendem às exigências do citado § 6º do art. 247 e às determinações da Lei nº

11.020, de 1993, que dispõe sobre as terras públicas e devolutas estaduais.

Portanto, as legitimações de que trata a proposição em tela requerem a aprovação

desta Assembleia Legislativa para que sejam efetivadas e, como se encontram em

estreita conformidade com o que dispõe a legislação vigente, não há impedimento a

sua tramitação.

Conclusão

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

do Projeto de Resolução nº 3.928/2009.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Fábio Avelar, relator - Padre João - Ronaldo

Magalhães - Chico Uejo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.959/2009

Comissão de Administração Pública

Relatório

O projeto de lei em análise, decorrente do desmembramento da proposição

encaminhada pelo Governador do Estado a esta Casa por meio da Mensagem no

420/2009, tem por objetivo alterar a Lei no 13.408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado.

A matéria foi apreciada, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.959/2009 pretende alterar o “caput” do art. 2º da Lei nº 13.408,

de 1999, nele inserindo a possibilidade de a escolha da denominação de
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estabelecimento, instituição e próprio público do Estado recair em nome de evento de

valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outros valores que digam respeito

às tradições históricas e culturais do Estado.

A alteração introduzida busca suprir lacuna existente na legislação, pois de acordo

com a redação atual, a escolha da denominação deverá recair em nome de pessoa

falecida que se tenha destacado por notórias qualidades e relevantes serviços

prestados à coletividade.

Com a finalidade de possibilitar que a denominação recaia em nome de evento ou

fatos relevantes, é adequado que a norma seja explícita nesse sentido, conferindo,

assim, mais clareza ao texto legal.

Com efeito, é desejável que as matérias sejam tratadas de modo integral pelas leis,

para que não fiquem lacunas ou omissões que dificultem o processo interpretativo da

norma ou até mesmo inviabilizem o seu cumprimento.

Dessa forma, no que concerne ao mérito da proposição, entendemos que é

oportuna e conveniente a alteração proposta, razão pela qual merece receber a

chancela desta Comissão.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 3.959/2009, no 1º

turno.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Carlin Moura - Neider

Moreira.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.366/2008

Comissão de Saúde

Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Fahim Sawan, 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”.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de
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Constituição e Justiça, com a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1, apresentada em

Plenário, retorna o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2º turno,

nos termos do art. 189, combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

A redação do vencido, anexa, é parte deste parecer, nos termos do art. 189, § 1º,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise determina a colocação, pelos hospitais, casas de saúde e

clínicas conveniadas com o Sistema Único de Saúde - SUS -, de letreiro com a

seguinte frase: “Temos convênio com o SUS”.

O art. 24 da Lei Federal nº 8.080, de 1990, estabelece que, quando as suas

disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população

de uma determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela

iniciativa privada.

Além disso, o Código Estadual de Saúde, estabelecido pela Lei nº 13.317, de 1999,

dispõe, no art. 12, que as ações e os serviços de saúde desenvolvidos por unidades

de saúde federais, estaduais e municipais, das administrações públicas direta e

indireta ou por unidades privadas contratadas ou conveniadas serão organizados e

coordenados pelo órgão gestor, de modo a garantir à população o acesso universal

aos serviços e a disponibilidade das ações e dos meios para o atendimento integral.

No 1º turno, foi apresentado o Substitutivo n° 1, q ue determinou que a obrigação

proposta no projeto original fosse incluída na Lei nº 16.279, de 2006, que dispõe

sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado.

Outras modificações aprimoraram o projeto original, como o dispositivo para que a

afixação do letreiro seja feita na fachada externa da instituição de saúde e a

determinação de que, além da frase do letreiro, seja afixado também o símbolo oficial

do SUS e a relação das especialidades médicas oferecidas pelo convênio.

Mantemos, portanto, a posição adotada no 1º turno, considerando que a proposição

em comento pode contribuir para evitar que o usuário do SUS, quando necessitar de

atendimento médico, passe por várias instituições até chegar à que tem convênio

com o sistema, onde será efetivamente atendido.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.366/2008, no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo, relator - Doutor Ronaldo.

PROJETO DE LEI Nº 2.366/2008

(Redação do Vencido)

Acrescenta parágrafo único ao art. 3º da Lei no 16.279, de 20 de julho de 2006, que

dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 3º da Lei no 16.279, de 20 de julho de 2006, passa a vigorar

acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 3º - (...)

Parágrafo único - As instituições a que se refere o “caput” deste artigo que forem

conveniadas com o Sistema Único de Saúde - SUS - afixarão, na fachada externa,

em local visível, o símbolo oficial do SUS, letreiro com a frase “Temos convênio com

o SUS” e a relação das especialidades de saúde oferecidas pelo convênio.”.

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.736 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.736/2008, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Conferência de São Sebastião da Sociedade de São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Ingaí, 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° 2.736/2008

Declara de utilidade pública a entidade Conferência de São Sebastião da
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Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Ingaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Conferência de São

Sebastião da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Ingaí.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães - Dimas

Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.342 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.342/2009, de autoria do Deput ado João Leite, que declara de

utilidade pública o Centro Educacional da Criança e do Adolescente - Ceca -, com

sede no Município de Pavão, 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° 3.342/2009

Declara de utilidade pública o Centro Educacional da Criança e do Adolescente -

Ceca -, com sede no Município de Pavão.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro Educacional da Criança e do

Adolescente - Ceca -, com sede no Município de Pavão.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães - Dimas

Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.530 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.530/2009, de autoria do Deput ado Fahim Sawan, que
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declara de utilidade pública o Centro de Referência, Apoio, Prevenção e Promoção à

Saúde - Grupo Crescer -, com sede no Município de Além Paraíba, 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° 3.530/2009

Declara de utilidade pública o Centro de Referência, Apoio, Prevenção e Promoção

à Saúde - Grupo Crescer -, com sede no Município de Além Paraíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Referência, Apoio,

Prevenção e Promoção à Saúde - Grupo Crescer -, com sede no Município de Além

Paraíba.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães - Dimas

Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.668 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.668/2009, de autoria da Deput ada Rosângela Reis, que

declara de utilidade pública o Congado da Vila Santa Rosa, com sede no Município

de Nova Era, 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° 3.668/2009

Declara de utilidade pública a entidade Congado da Vila Santa Rosa, com sede no
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Município de Nova Era.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Congado da Vila Santa

Rosa, com sede no Município de Nova Era.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas - Ronaldo

Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.669 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.669/2009, de autoria do Deput ado Sargento Rodrigues, que

declara de utilidade pública a Corporação Musical Euterpe Operária, 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° 3.669/2009

Declara de utilidade pública a Corporação Musical Euterpe Operária, com sede no

Município de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cor poração Musical Euterpe Operária,

com sede no Município de Lavras.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ronaldo Magalhães - Ademir

Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.678 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.678/2009, de autoria do Deput ado Doutor Rinaldo, que
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declara de utilidade pública a Associação Irmã Meire de Fátima Francisco - AME -,

com sede no 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° 3.678/2009

Declara de utilidade pública a Associação Irmã Meire de Fátima Francisco - AME -,

com sede no Município de Sete Lagoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Irmã Meire de Fátima

Francisco - AME -, com sede no Município de Sete Lagoas.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas - Ronaldo

Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.684 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.684/2009, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares do Sistema III - Adafs III -,

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° 3.684/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares do Sistema

III - Adafs III -, com sede no Município de Jaíba.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Agricultores

Familiares do Sistema III - Adafs III -, com sede no Município de Jaíba.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas - Ronaldo

Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.686 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.686/2009, de autoria do Deput ado Carlos Gomes, que declara

de utilidade pública a Associação dos Idosos, Pensionistas e Aposentados de

Contagem - Assipac - e dá outras providências, foi aprovado em turno único, na forma

do Substitutivo n° 1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.686/2009

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. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Idosos, Pensionistas

e Aposentados de Contagem - Assipac -, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas - Ronaldo

Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.690 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.690/2009, de autoria do Deput ado Alencar da Silveira Jr., que
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declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros Bom Jesus e

Bairro Recanto do Lago Azul, 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° 3.690/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros Bom Jesus e

Bairro Recanto do Lago Azul, com sede no Município de Mateus Leme.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária dos Bairros

Bom Jesus e Bairro Recanto do Lago Azul, com sede no Município de Mateus Leme.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas - Ronaldo

Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.691 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.691/2009, de autoria do Deput ado Mauri Torres, que declara

de utilidade pública o Centro de Apoio Sócio-cultural e Artístico Real - Casa Real -,

com sede no Município de Diamantina, 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° 3.691/2009

Declara de utilidade pública o Centro de Apoio Sociocultural e Artístico Real - Casa

Real -, com sede no Município de Diamantina.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Apoio Sociocultural e

Artístico Real - Casa Real -, com sede no Município de Diamantina.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas - Ronaldo

Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.704 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.704/2009, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Santa Maria, 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° 3.704/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Santa Maria,

com sede no Município de Timóteo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores do Bairro

Santa Maria, com sede no Município de Timóteo.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas - Dimas

Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.710 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.710/2009, de autoria do Deput ado Ademir Lucas, que declara

de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento de Boa Vista - Condebov -, com
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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° 3.710/2009

Declara de utilidade pública a entidade Conselho de Desenvolvimento de Boa

Vista - Condebov -, 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 Conselho de

Desenvolvimento de Boa Vista - Condebov -, com sede no Município de Esmeraldas.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Dimas Fabiano - Ademir

Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.713 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.713/2009, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Associação Monlevadense de Produtores da Agricultura Familiar -

Tanquinho 1 - Ampaf -, com sede no Município de João Monlevade, 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° 3.713/2009

Declara de utilidade pública a Associação Monlevadense de Produtores da

Agricultura Familiar-Tanquinho I - Ampaf -, com sede no Município de João

Monlevade.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Monlevadense de

Produtores da Agricultura Familiar-Tanquinho I - Ampaf -, com sede no Município de

João Monlevade.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas - Dimas

Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.716 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.716/2009, de autoria do Deput ado Vanderlei Miranda, que

declara a utilidade pública do Projeto Missionário Árvore que dá Fruto, 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° 3.716/2009

Declara de utilidade pública a entidade Projeto Missionário Árvore que dá Fruto,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Projeto Missionário Árvore

que dá Fruto, com sede no Município de Belo Horizonte .

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas - Dimas

Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.719 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.719/2009, de autoria do Deput ado Alencar da Silveira Jr., que
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declara de utilidade pública a Associação Comunitária de São Gonçalo do Bação,

com sede no Município de Itabirito, 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° 3.719/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de São Gonçalo do Bação,

com sede no Município de Itabirito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária de São

Gonçalo do Bação, com sede no Município de Itabirito.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas - Dimas

Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.721 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.721/2009, de autoria do Deput ado Célio Moreira, que declara

de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Sagarana - Ambasa -,

com sede no Município de Cordisburgo, 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° 3.721/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Sagarana -

Ambasa -, com sede no Município de Cordisburgo.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores do Bairro

Sagarana - Ambasa -, com sede no Município de Cordisburgo.

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

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Dimas Fabiano - Ademir

Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.723 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.723/2009, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Ação Social Ibitiurense, com sede no Município de

Ibitiúra de Minas, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.723/2009

Declara de utilidade pública a entidade Ação Social Ibitiurense, com sede no

Município de Ibitiúra de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Ação Social Ibitiurense, com

sede no Município de Ibitiúra de Minas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas - Dimas

Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.726 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.726/2009, de autoria do Deput ado Doutor Rinaldo, que

declara de utilidade pública a Associação de Moradores da Serra Negra - Amosena -,
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com sede em São Sebastião do Oeste, 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° 3.726/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores da Serra Negra - Amosena

-, com sede no Município de São Sebastião do Oeste.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Moradores da Serra

Negra - Amosena -, com sede no Município de São Sebastião do Oeste.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas - Dimas

Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.731 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.731/2009, de autoria do Deput ado Ruy Muniz, que declara de

utilidade pública a Organização das Associações de Montes Claros - Orgamontes -,

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° 3.731/2009

Declara de utilidade pública a entidade Organização das Associações de Montes

Claros - Orgamontes -, com sede no Município de Montes Claros.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Organização das

Associações de Montes Claros - Orgamontes -, com sede no Município de Montes

Claros.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas - Dimas

Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.733 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.733/2009, de autoria do Deput ado Zezé Perrella, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária “Amigos de Ervália” - Acae -, com sede

no Município de Ervália, 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° 3.733/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Amigos de Ervália - Acae -,

com sede no Município de Ervália.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária Amigos de

Ervália - Acae -, com sede no Município de Ervália.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.737 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.737/2009, de autoria do Deput ado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública o Instituto Alair Martins, com sede no Município de
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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° 3.737/2009

Declara de utilidade pública o Instituto Alair Martins, com sede no Município de

Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Alair Martins, com sede no

Município de Uberlândia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas - Dimas

Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.739 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.739/2009, de autoria da Deput ada Rosângela Reis, que

declara de utilidade pública a Creche Berçário Maria Dolores, 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° 3.739/2009

Declara de utilidade pública a Creche Berçário Maria Dolores, com sede no

Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cre che Berçário Maria Dolores, com
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sede no Município de Ipatinga.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas - Dimas

Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.743 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.743/2009, de autoria do Deput ado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública o Refúgio de Amparo e Promoção Humana, 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° 3.743/2009

Declara de utilidade pública a entidade Refúgio de Amparo e Promoção Humana,

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 Refúgio de Amparo e

Promoção Humana, com sede no Município de Uberlândia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas - Dimas

Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.746 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.746/2009, de autoria do Deput ado André Quintão, que declara

de utilidade pública o Movimento Pró-Cultura, com sede no Município de Muriaé, foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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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° 3.746/2009

Declara de utilidade pública a entidade Movimento Pró-Cultura, com sede no

Município de Muriaé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Movimento Pró-Cultura, com

sede no Município de Muriaé.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas - Dimas

Fabiano.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 19/11/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.030 a 4.034/2009 - Requerimentos nºs 5.045 a

5.047/2009 - Registro de presença - Questões de ordem -Interrupção e reabertura

dos trabalhos ordinários - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Sargento

Rodrigues - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta -

Célio Moreira - Délio Malheiros - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -

Durval Ângelo - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Inácio Franco - Irani

Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Leonardo Moreira - Maria Tereza Lara - Neider

Moreira - Paulo Guedes - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Sávio Souza Cruz -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - 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

1ª Fase (Expediente)

Ata
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- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Eros Biondini, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Michel Temer, Presidente da Câmara dos Deputados, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.424/2009 , da Comissão do Trabalho.

Do Sr. Márcio Reinaldo Moreira, Deputado Federal, encaminhando documento

contendo denúncia apresentada pela Associação dos Produtores Familiares da

Chapada do Assentamento Barreirinho, em Unaí. (- À Comissão de Política

Agropecuária.)

Do Sr. Olindo Herculano de Menezes, Corregedor-Geral da Justiça Federal da 1ª

Região, prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.785/2009, da

Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, prestando informações

relativas ao Projeto de Lei nº 3.547/2009, em atenção a pedido da Comissão de

Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.547/2009.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (2), prestando informações

relativas aos Requerimentos n°s 4.686 e 4.695/2009,  da Comissão de Execução das

Penas.

Do Sr. Paulo Brant, Secretário de Cultura, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 4.643/2009, da Comissão de Cultura.

Do Sr. Paulo Brant, Secretário de Cultura, agradecendo convite para participar da

reunião realizada no Centro Cultural Itália Zucato Pachioni, em Monte Sião,

encaminhado por meio do Ofício nº 2.824/2009/SGM.

Do Sr. Paulo Brant, Secretário de Cultura, solicitando a indicação de quatro

representantes desta Casa para atuar como delegados natos na II Conferência

Estadual de Cultura, a ser realizada nos dias 2, 3 e 4/12/2009, nesta Casa.

Da Sra. Elbe Brandão, Secretária Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales

do Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus e Norte de Minas, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 4.919/2009, da Comissã o de Política Agropecuária.
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Do Sr. Wilson Dornelas Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Monte

Carmelo, encaminhando cópia do Detalhamento de Receitas e Despesas dessa

Casa, referente ao mês de outubro de 2009. (- À Comissão de Fiscalização

Financeira.)

Do Sr. Geraldo Silva Sabino, Presidente da Câmara Municipal de Pará de Minas,

pedindo que esta Casa interceda junto ao Governador do Estado e à Secretária de

Educação com vistas à promoção de reajustes aos professores e funcionários da

rede estadual de ensino. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr. Romulo Taddei, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.099/2009, da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. Paulo de Tarso Almeida Paiva, Presidente do BDMG, informando a posição

atualizada dos recursos do Programa de Modernização Institucional e Ampliação da

Infraestrutura em Municípios do Estado de Minas Gerais - Novo Somma. (- 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 4.729/2 009, do Deputado Weliton

Prado, e 4.705/2009, da Comissão de Educação.

Do Sr. Josué Costa Valadão, Secretário de Governo de Belo Horizonte, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.444/2009 , do Deputado Weliton Prado.

Das Sras. Lúcia Machado Cruvinel e Elane da Rocha Sturmer, respectivamente

Secretárias de Saúde de Medeiros e Divisópolis, encaminhando a Carta do Cosems-

MG, documento em que o Colegiado dos Secretários Municipais de Saúde de Minas

Gerais - Cosems-MG - apresenta a esta Assembleia reivindicações relativas aos

recursos orçamentários para a saúde. (- À Comissão de Saúde.)

Do Sr. Geraldo Flávio Vasques, Procurador-Geral de Justiça Adjunto Jurídico,

encaminhando, em atenção a ofício da Presidência desta Casa, pareceres relativos à

impossibilidade jurídica da acumulação de cargos por notários e registradores do foro

extrajudicial.

Do Sr. José Osvaldo Guimarães Lasmar, Diretor-Geral da Agência de
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Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, informando que esse

órgão realizará, em 10 e 11/12/2009, o “workshop” “Revisitando a tramitação

administrativa de parcelamento do solo na RMBH” e solicitando a indicação de um

Consultor desta Casa para participar do evento.

Do Sr. Wilian Vagner Moreira, Diretor Coordenador-Geral do Sindicato

Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais -

Sindieletro -, dando ciência do quinto acidente fatal ocorrido neste ano com

trabalhadores de empresas que prestam serviços terceirizados à Cemig e

protestando contra a política adotada por essa empresa, que demonstraria descaso

em relação aos trabalhadores. (- À Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Leonardo dos Reis Medeiros, Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais

de Passos, solicitando a esta Casa que se empenhe com vistas a que o País tenha

uma nova legislação ambiental, mais condizente com a realidade e mais justa com os

produtores. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Cláudio Martins de Abreu, Presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça

Avaliadores do Estado de Minas Gerais, dando ciência a esta Casa da decisão de

deflagração, por essa categoria, de greve por tempo indeterminado e apresentando

suas reivindicações. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Robson Rafaeli Caixeta, Presidente da 143ª Subsecção da OAB-MG,

solicitando a esta Casa sejam envidados esforços para a inclusão, no orçamento de

2010, de recursos para a instalação da 2ª Vara da Comarca de Jacutinga. (- À

Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Rogério de Oliveira Silva, Presidente do Conselho Regional de Psicologia de

Minas Gerais, manifestando o repúdio desse Conselho ao Projeto de Lei Federal nº

7.703-C, de 2006. (- À Comissão de Saúde.)

Do Sr. Valdeci Antônio Ferreira, Diretor Executivo da Fraternidade Brasileira de

Assistência aos Condenados, agradecendo o envio, por esta Casa, do “Relatório

Final da Comissão Especial de Execução das Penas no Estado”.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.



____________________________________________________________________________
1517

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI N° 4.030/2009

Dá denominação de Rodovia Raul Andrade Cobra à rodovia que liga os Municípios

de Borda da Mata e Tocos do Moji.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Rodovia Raul Andrade Cobr a a rodovia que liga os

Municípios de Borda da Mata e Tocos do Moji.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Raul Andrade Cobra foi Prefeito de Borda da Mata, cargo que ocupou

por mais de 15 anos, entre os anos de 1927 a 1942, em uma longa e bela caminhada

política. O Distrito de Tocos do Moji foi criado durante a sua administração e se

tornaria um Município emancipado graças às futuras administrações, que deram

seguimento à sua ideia.

Homem visionário, teve uma destacada atividade política, marcada por obras de

grande relevância para a municipalidade, que impulsionaram o desenvolvimento de

Borda da Mata e da região, como construção de estradas, praças, prédios públicos,

quartel, colégios, escolas rurais, entre outras.

Teve seus passos seguidos por seu filho José de Andrade Cobra, que também foi

Prefeito de Borda da Mata e lutou pela emancipação do Distrito de Tocos do Moji, o

que veio a acontecer no mandato de seu neto Luiz Carlos Cobra.

Raul Andrade Cobra deixou uma importante contribuição para a política mineira, em

especial para o sul de Minas, com relevantes serviços prestados à comunidade. Por

todas as suas realizações em prol do povo de Borda da Mata e da região, reveste-se

de grande relevância a denominação aqui proposta, que, com certeza, encontrará eco

em toda a população sul mineira, em virtude das notórias qualidades e dos

importantes serviços por ele prestados à comunidade, que sempre o respeitou.

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares 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
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.031/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Capoeira Aché Minas Brasil, com sede

no Município de Candeias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Capoeira Aché Minas

Brasil, com sede no Município de Candeias.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2009.

Duarte Bechir

Justificação: Esta proposição visa a declarar de utilidade pública a Associação de

Capoeira Aché Minas Brasil, com sede no Município de Candeias e em

funcionamento desde 25/6/96. Trata-se de entidade civil, sem fins lucrativos e com

duração por tempo indeterminado.

Sua finalidade é manter intercâmbio e contato com as sociedades congêneres,

fortalecer entre os associados os vínculos de amizade e fraternidade e promover, por

todos os meios, a elevação dos níveis moral, social, cultural e desportivo de seus

associados.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento de suas atividades assistenciais, tendo em vista que ela atende os

requisitos da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

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

Cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.032/2009

Reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a

utilidade pública das Associações de Proteção e Assistência aos Condenados -

Apacs - localizadas no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam reconhecidos o relevante interesse coletivo, a importância social das
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obras e a utilidade pública das Associações de Proteção e Assistência aos

Condenados - Apacs - localizadas no Estado.

Art. 2º - A declaração de utilidade pública de cada Apac como entidade autônoma e

dotada de personalidade jurídica própria se fará por lei específica, na forma da Lei nº

12.972, de 27 de julho de 1998.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2009.

Jayro Lessa

Justificação: É inegável a importante contribuição social ofertada pelas Associações

de Proteção e Assistência aos Condenados - Apacs - instaladas no Estado. Sem fins

lucrativos, essas entidades de direito público privado mantêm diversos serviços que

auxiliam na recuperação de detentos e condenados do sistema prisional mineiro.

Através de parcerias firmadas entre o governo do Estado, a Secretaria de Estado

de Defesa Social, o próprio Poder Judiciário, demais autoridades e empresários

locais, além do voluntariado das comunidades, as Apacs de Minas Gerais têm obtido

grandes avanços na ressocialização de sentenciados.

Com projetos como o Novos Rumos na Execução Penal e a instalação de novos

Centros de Reintegração Social, as Apacs mineiras têm alcançado o sucesso de

incentivar a criação e a consolidação definitiva dessas entidades no Estado.

Além disso, nelas são prestados diversos serviços gratuitos nas áreas de família,

educação, odontologia, medicina, psicologia, alcoólatras e narcóticos anônimos, bem

como são oferecidas atividades profissionalizantes, de valorização humana e de

espiritualidade. Tudo para que o retorno à sociedade daqueles que cumpriram pena

se torne menos difícil e traumático, ocasionando forte queda nos índices de

reincidência.

Assim, vê-se que cada Apac, como entidade autônoma e dotada de personalidade

jurídica própria, é justa e legítima merecedora do reconhecimento, por parte do

Estado, pelo relevante interesse coletivo, importância social e utilidade pública de

todas as suas obras.

Por essas razões, conto com os nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para
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parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.033/2009

Dispõe sobre seminário nas escolas da rede pública do Estado de Minas Gerais

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as escolas da rede pública de ensino obrigadas realizar, no primeiro

semestre de cada ano letivo, seminário com duração de quatro horas para apresentar

o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA - aos alunos, pais ou responsáveis.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2009.

Ruy Muniz

Justificação: O Brasil tem uma imensa dívida com as suas crianças e adolescentes.

Segundo estudos do Unicef, 45% das pessoas de até 17 anos de idade vivem em

situação de pobreza. Portanto, precisamos, cotidianamente, lutar pela aplicação dos

direitos de todos os meninos e meninas do País, conforme está escrito no ECA.

Um dos caminhos para fazer valer esses direitos no dia a dia é divulgando-os na

comunidade escolar, em particular, e na sociedade, de modo geral. O Estatuto é uma

das leis mais avançadas do mundo. Infelizmente, apesar de já ter completado 19

anos, ele nunca foi implementado na totalidade. Isso tem de mudar. E o primeiro

passo é fazer com que a população brasileira o conheça melhor, sobretudo os

agentes mais interessados, que são as próprias crianças e adolescentes.

Assim sendo, conto com a aprovação deste projeto pelos nobres pares desta Casa,

a fim de garantir às nossas crianças e aos nossos jovens essa especial atenção do

poder público.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.034/2009

Dispõe sobre a concessão de estágio nas instituição hospitalares e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - As instituições hospitalares que atendem pelo Sistema único de Saúde -
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SUS - ou que recebem recursos do Programa de Fortalecimento e Melhoria da

Qualidade dos Hospitais - Pró-Hosp -, no âmbito no Estado de Minas Gerais, terão

que oferecer estágio, nos termos da Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de

2008, respeitadas as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação.

Art. 2° - Compete às instituições ofertantes a fixa ção dos critérios de seleção dos

estagiários.

Parágrafo único - As instituições divulgarão semestralmente, por meio de edital, os

requisitos do processo seletivo para preenchimento das vagas oferecidas.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2009.

Ruy Muniz

Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade estimular a realização de estágios

nas instituições hospitalares da rede pública por estudantes universitários da área de

ciências da saúde, de forma a contribuir para a adequada formação acadêmica dos

alunos e para a eficaz prestação de serviços de saúde.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 5.045/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG pedido de informações sobre quem

determinou que a reintegração de posse do terreno usado pelo Centro Recreação de

Atendimento e Defesa da Criança e do Adolescente - Circo de Todo Mundo - fosse

executada durante a noite, com uso de aparato excessivo, composto de muitas

viaturas, um trator e, aproximadamente, 100 policiais militares.

Nº 5.046/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Advogado-Geral do Estado pedido de informações sobre quem

emitiu a ordem de reintegração de posse do terreno usado pelo Circo de Todo

Mundo, bem como sobre os motivos que levaram a Advocacia-Geral do Estado a

fazê-lo imediatamente, embora ainda transcorressem negociações com os

responsáveis pelo Circo.

Nº 5.047/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja
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encaminhado à Corregedoria do Sistema Prisional da Secretaria de Defesa Social

pedido de informações sobre as circunstâncias da morte, por possível omissão de

socorro, da presa Maria Aparecida de Jesus Campolino, que cumpria pena no

Complexo Penitenciário Estevão Pinto. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, de alunos da 8ª

Série da Escola Municipal Deputado Jaime Martins, do Município de São Sebastião

do Oeste.

Questões de Ordem

O Deputado Inácio Franco - Sr. Presidente, quero cumprimentar e parabenizar os

alunos da Escola Municipal Deputado Jaime Martins, de São Sebastião do Oeste, os

Vereadores, o Presidente da Câmara, as professoras e a Secretária de Educação.

Em São Sebastião do Oeste, a escola já tem sua Câmara de Vereadores Mirim. Já

foram eleitos os Vereadores Mirins, que estão acompanhando os trabalhos da

Câmara Municipal da cidade. Parabenizo todos os alunos, os professores e os

Vereadores que estão aqui acompanhando os alunos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Doutor Rinaldo - Sr. Presidente, cumprimento os alunos da Escola

Jaime Martins, de São Sebastião do Oeste, que estão abrilhantando a nossa reunião

hoje, enchendo as nossas galerias. Cumprimento também os professores e os

Vereadores, em nome do Vereador Ricardo, Presidente da Câmara. Estamos muito

felizes de estarem aqui presentes. Como o Deputado Inácio Franco falou, a

democracia já funciona na escola, pois lá há Vereadores estudantis eleitos pelos

próprios estudantes. Gostaria de citar que estão presentes os Vereadores estudantis

Adriele, Paulo Henrique, Rafael, Bruno, Otávio, Eder, Stefane, Henrique e Júlio César

e dizer que todos os alunos estão fazendo um exercício de cidadania. Quem sabe,

daqui a alguns anos, algum deles ocupará uma cadeira nesta Casa. Parabéns a toda

a Escola Jaime Martins e muito obrigado pela cessão da palavra.

O Sr. Presidente - A Presidência convida os alunos, os Vereadores e os

professores para que desçam para ocupar o nosso Plenário, pois faremos uma

homenagem ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS.

Considero essa uma reunião extremamente interessante, uma vez que estão
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desenvolvendo esse importante caráter de cidadania e de esclarecimento político em

São Sebastião do Oeste. Parabéns a vocês, aos Vereadores, aos professores, pois é

isso que temos que fazer. A política faz parte da nossa vida, e a educação é

fundamental.

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 a

homenagear o Departamento Nacional de Obras contra as Secas - DNOCS - pelo seu

centenário.

- A ata dessa solenidade será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos ordinários.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 85ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/11/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Questões de ordem - Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de

Proposições: Requerimento do Deputado Padre João; discurso do Deputado Padre

João; votação do requerimento; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 3.368/2009; aprovação na forma do vencido em 1º turno; declarações de voto -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.480/2009; aprovação na forma do

vencido em 1º turno - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.521/2009;

aprovação; declaração de voto - Inexistência de quórum para a continuação dos

trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
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- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio -

Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. -

Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi

- Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - 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 Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira -

Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes

- Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz

- Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Walter

Tosta - Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Questões de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaria de levantar uma questão
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de ordem, já que nos encontramos com as nossas galerias novamente tomadas pelos

Agentes de Segurança Penitenciária. Temos conversado com alguns Deputados

desta Casa, tanto da base quanto da Oposição, trocando ideias em relação a esse

impasse criado. Partindo do pressuposto de que as demissões foram feitas de forma

incorreta, ao arrepio da lei, nosso entendimento é que a única posição que o

Secretário Maurício de Oliveira Campos Júnior deveria adotar seria determinar o

retorno de todos ao trabalho e abrir o processo administrativo disciplinar, como a lei

determina, dando-lhes o direito da defesa e do contraditório. Ao final, quanto àqueles

cujo processo administrativo apurar haverem cometido faltas que não permitam sua

permanência no serviço público, o procedimento administrativo assim o faria, e o

Secretário poderia tomar a decisão da pena capital. Tenho dito do risco e do perigo

que é aceitar a posição intransigente do Secretário Maurício de Oliveira Campos

Júnior. Primeiro, porque no mundo jurídico existe a segurança jurídica. Disse aos

ilustres companheiros Deputados o seguinte: amanhã o Deputado que conheça

alguém, pessoa honrada, de bem, que esteja no serviço público e seja demitida pelo

gestor público, sem sequer respeitar o devido processo legal, certamente sentirá na

pele o que tentamos aqui esclarecer, questionar e buscar. A posição do Secretário, a

meu ver, é relutante e traz desgaste para o governo. Esta é minha avaliação. Talvez

alguém precise aproximar-se do Secretário e dizer-lhe: “Sua postura de resistência

traz desgaste para o governo”. O Secretário deveria determinar o retorno de todos

aos seus cargos e abrir procedimento administrativo. Se restou apurada a falta e esta

é grave, a pena correspondente é a demissão, então que seja feita. Mas não da

forma como está fazendo. Dr. Viana, se um estuprador chegasse a uma creche e

estuprasse 20 crianças e as matasse, mesmo assim, embora seja crime hediondo e

extremamente rejeitado, o Juiz não pode falar antecipadamente que o criminoso

cumprirá 300 anos de cadeia. Será instaurado o inquérito, será feito o devido

processo legal, ele será ouvido, haverá testemunha de acusação, testemunha de

defesa, o Promotor oferecerá a denúncia, e, mais à frente, se entender que ele deve

ser condenado, o Juiz o condenará, mas respeitando o devido processo legal. O que

ocorreu no caso dos Agentes Penitenciários? O Secretário, entendendo que a prática

de alguns atos foi grave, procedeu à demissão. E agora começa a rever meia dúzia
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de casos, de forma parcelada. Não é este o devido processo legal. O Secretário tem

de determinar o retorno de todos aos cargos que ocupavam, instaurar o devido

processo legal, ouvir, juntar provas. Aí, sim, se durante o curso do processo

administrativo disciplinar entender que a falta é grave e cabe a demissão, ele a fará.

O servidor poderá recorrer ao Secretário e, posteriormente, ao Judiciário. Mas, da

forma como foi feita a demissão, ao arrepio da lei, é violência. Esta Casa não pode

ficar inerte. É preciso que alguém o diga ao Secretário. Li as portarias, que

culminaram no afastamento e nas demissões, e não se lembraram sequer de citar a

Lei nº 18.185, não citaram o art. 37 da Constituição da República nem o art. 5°,

incisos II e LV, que diz que aos litigantes, em processos judiciais e administrativos,

tem de ser dado o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios a ela

inerentes. Portanto, Sr. Presidente, estamos apelando aos Líderes desta Casa para

que levem o assunto, de forma clara e objetiva, ao Secretário. Da forma como está,

foi feito ao arrepio da lei, e isso é precedente muito perigoso no chamado Estado

Democrático de Direito. Muito obrigado.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, compreendemos que não há demérito

algum por parte daquele que reconhece seu erro. Nesse sentido, se o governo do

Estado, percebendo que errou no procedimento adotado em relação aos Agentes

Penitenciários, é mais do que justo, mais do que plausível que conserte seu erro.

Parece-nos estranho que o conserto desse erro seja feito a conta-gotas. Percebemos

que o governo do Estado, na tentativa de corrigir o erro cometido em relação aos

Agentes Penitenciários, está fazendo pela metade ou em parte o conserto do erro.

Isso porque, no que diz respeito aos efetivos, parece-me que o governo voltou com

parte deles, a outra parte continua com os contratos suspensos. Mas mesmo aqueles

que tiveram o contrato retomado não isentam o governo, que persiste no seu erro.

Primeiro não deixando claro que o direito de greve, de mobilização é direito sagrado.

Assim, com a suspensão do contrato decorrente da Portaria nº 72 - ou da Portaria nº

73, não me recordo do número -, que é ilegal, portanto o ato também foi ilegal, o

retorno ao trabalho tem de ser precedido também do pagamento dos dias. Os

Agentes ficaram sem trabalhar por um ato ilegal praticado pelo governo, portanto é

preciso repor os dias que esses Agentes ficaram sem receber. Além disso, como foi
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um ato ilegal, na nossa compreensão, também tem de sair da ficha funcional a

punição. E, até a presente data, nela consta normalmente a punição - aliás, uma

punição que não pode constar da lista porque o ato é ilegal. Todavia a coisa se

complica mais ainda quanto aos contratados. Dos quase 300 demitidos, parece-me

que somente 80 retomaram os seus postos de trabalho e nas mesmas condições,

como, por exemplo, sem o pagamento dos dias ilegalmente cortados, uma vez que

era um ato ilegal, e sem retirar isso da ficha funcional desses Agentes. Então, Sr.

Presidente, nós, da Oposição, do Bloco PMDB-PT-PCdoB, não queremos, de forma

alguma, fazer disso um cabo de guerra, mas simplesmente preservar o princípio da

legalidade, que, para nós, é um fato sagrado. É importante que os efeitos das duas

portarias que suspenderam os contratos e demitiram os contratados sejam

revogados, suspensos. Além disso, que todos retornem aos seus postos de trabalho

e tenham os dias parados repostos. Serei mais franco. Não é a minha posição, mas

até posso entender que, se o governo quiser cortar os dois dias da greve de vocês, é

justo e legal - aliás, não concordo, mas é legal. Porém não pode cortar os dias

parados em razão do ato ilegal. Esse é o nosso entendimento. O que queremos fazer

é convencer e dar coragem ao governo de reconhecer de vez o seu erro e corrigi-lo.

Não é vergonha alguma você corrigir o seu erro. O governo é passível de erro, pois é

composto por pessoas humanas. Tenho a plena convicção de que o ilustre

Secretário, o advogado criminalista, o grande Prof. Maurício Campos Júnior terá essa

compreensão e corrigirá o erro do Estado, ou seja, o erro que o Estado de Minas

Gerais cometeu contra esses Agentes. Nesse sentido, nós, do Bloco PMDB-PT-

PCdoB, estamos à disposição para intermediar a negociação, conversar com o

Secretário e definitivamente encontrar uma saída justa, plena e legal de direito. É isso

que queremos alcançar nesse momento. Além disso fazer justiça, cumprir a lei

proposta pelo Governador do Estado e que foi aprovada por esta Casa, mas que está

sendo rasgada nos últimos dias. Esse é o nosso propósito, a compreensão do Bloco

PMDB-PT-PCdoB.

O Deputado Weliton Prado - Vivemos no Estado Democrático de Direito. Essa

atitude do Secretário vai totalmente contra qualquer princípio legal. Aliás, como

comentava agora há pouco o Deputado, pode ser o maior bandido, criminoso ou
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assassino, que, no Estado Democrático de Direito, ele terá direito à defesa. Agora

essa decisão sumária do Secretário de demitir os Agentes que fizeram curso,

prepararam-se, qualificaram-se... O Estado gastou muito dinheiro para que esses

Agentes se preparassem. Aí, da noite para o dia, ele demite os Agentes só pelo

simples fato - pasmem - de estar reivindicando seus direitos pela decisão totalmente

arbitrária, ilegal e injusta, aliás, ferindo a legislação. Assim que a greve foi

considerada ilegal, os Agentes retornaram imediatamente ao trabalho, cumprindo a

legislação e respeitando a decisão judicial, mas o Secretário não a cumpriu, pois,

quando eles voltaram, simplesmente deram com a cara na porta. Os Diretores do

presídio disseram: “Esse aqui vou aceitar; aquele não aceitarei. E esse pode vir, mas

aquele não pode”. Não existe isso. Esse descaso e essa irresponsabilidade têm de

acabar. Se pudesse ser assim, quando o Deputado Weliton Prado viesse à tribuna

para discutir as altas tarifas da Cemig, o ICMS de 42%, que é o mais caro do Brasil, o

valor absurdo cobrado pela água por parte da Copasa e o IPVA mais caro do País, o

Presidente diria que este Deputado não poderia mais pôr o pé na Assembleia

Legislativa e que teria de ir da porta para a rua. Não é assim que deve ser. A

legislação aprovada nesta Casa tem de ser respeitada e cumprida. Os Agentes

acabaram de me informar que já há um “outdoor” em Neves para a contratação de

pessoas que tenham alguma qualificação na área da segurança pública, a fim de

trabalharem como Agentes de Segurança Penitenciária. Isso prova que o governo

não voltou atrás em sua decisão, pois não quer fazer isso, já que o Secretário está

fazendo birrinha e biquinho. Não podemos admitir isso, pois ele pode fazer birra e

bico, mas tem de respeitar a lei. Esse é um problema do Governador. Não temos um

Governador neste Estado? Qualquer um pode mandar? O Secretário está acima da

lei e de tudo? A pergunta clara é a seguinte: onde está o Governador do Estado de

Minas Gerais? Ele tem de tomar uma decisão, tem de governar e tem de resolver

esse impasse, pois quem cuida dos presos são os Agentes Penitenciários. Quando

explodir uma rebelião, morrer gente, instalar-se um caos maior e a imprensa nacional

passar a cobrir isso, o Governador aparecerá como o salvador da pátria. Queremos

um posicionamento sério. O Governador do Estado de Minas Gerais teve um voto de

confiança e venceu as eleições em primeiro turno para governar, mas agora,
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infelizmente, não toma nenhuma decisão. Todos podem mandar. E a legislação? O

Secretário não cumpriu a ordem judicial, pois os Agentes teriam de voltar

imediatamente ao trabalho, mas infelizmente os Diretores dos presídios não os

aceitaram. Nós, do Bloco PT-PCdoB, do PMDB e do conjunto dos Deputados,

incluindo os da base do governo, queremos resolver esse problema o mais rápido

possível. O Secretário não pode fazer birra e ficar com manha e picuinha. Ele tem de

cumprir a legislação. Não pode haver demissão sumária, pois isso não existiu nem no

período da ditadura militar. Conclamamos e solicitamos humildemente ao Secretário

que reveja o seu posicionamento de acordo com a legislação. Estamos aqui somente

para cobrar que a lei seja cumprida e respeitada, pois sabemos que a segurança

pública é uma das maiores preocupações da população. Os índices de violência em

nosso Estado vêm aumentando. Para encerrar, darei o exemplo da cidade de

Uberlândia: nos últimos meses, comparando-se com o mesmo período no ano

passado, houve um crescimento do número de crimes violentos da ordem de 62%,

com mais de 133 mortes. Onde está a segurança pública, a sua qualidade e os

investimentos? O Governador tem de aprender a investir não só em concreto, mas

também no ser humano. Ele tem de ter coração.

O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, na semana passada tive a oportunidade

de proferir algumas palavras a respeito desta manifestação que ocorre na Assembleia

Legislativa. Essa manifestação é legítima, e, com serenidade e equilíbrio, os Agentes

pleiteiam um novo posicionamento. É normal, é louvável essa atitude de equilíbrio e

de serenidade. Falei e afirmo mais uma vez: formulo votos para que o Secretário, os

funcionários, a Assembleia Legislativa, todos, de forma harmoniosa, sábia e

inteligente, efetivamente busquem cenário de tranquilidade e paz. Esse é o objetivo

de qualquer um de nós. Falei também que nunca se construíram, no Estado, tantas

unidades prisionais como no mandato do Governador Aécio Neves. Em relação a

esta questão, a esta aflição, a esta agrura, a esta dificuldade, todos temos de unir

esforços, buscando desfecho feliz, positivo. Mas precisamos ser prudentes e ter

responsabilidade nas nossas manifestações, Deputado João Leite. Fico observando

os excessos provocados pelo Deputado Weliton Prado. Talvez pela juventude, pelo

ímpeto, pela ousadia, o Deputado Weliton Prado provoca, mais uma vez, excessos
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em relação ao governo mineiro, relatando fatos que não se referem a Minas Gerais. O

Governador Aécio Neves é homem público de alta responsabilidade. Tem feito

governo admirável. É considerado, Deputado Weliton, o melhor Governador do País.

Tem administrado com zelo, com responsabilidade, com perseverança, com muita

capacidade administrativa, investindo em todos os setores, na educação, na saúde,

na infraestrutura, na valorização do funcionalismo público, na segurança. E

reconhecemos que outros avanços precisam acontecer. Devemos ter compromisso

com a verdade, que nos apresenta quadro repleto de realizações, jamais visto na

história do nosso Estado. O Governador Aécio Neves está sempre presente, sempre

atento, Deputado Weliton. O governo tem quadro de Secretários capazes, quadro de

funcionários sempre atentos. Não é segredo para ninguém que, mesmo com ações e

olhos bastante firmes e voltados para o Estado, o Governador tem sido chamado, tem

sido convocado permanentemente pelos brasileiros, que enxergaram e enxergam no

nosso Governador homem qualificado, competente e capaz para conduzir os destinos

do povo brasileiro com a mesma sabedoria e maestria com que conduz o Estado de

Minas Gerais. É natural que homem dessa estatura, dessa retidão, desse caráter,

com essas virtudes, esses atributos e essas qualidades seja chamado pelos

brasileiros permanentemente. O Governador Aécio Neves, como grande mineiro, está

sempre atento ao chamamento e à convocação, aos apelos e às manifestações do

nosso país. Sempre que pode, visita os Estados, leva sua sabedoria e capacidade,

buscando orientar sempre com o único objetivo de melhorar a vida dos mineiros e a

dos brasileiros. Portanto, Minas Gerais tem, sim, grande Governador. Pode estar

certo, Deputado Weliton Prado, de que é o melhor Governador do nosso país.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião a Proposta

de Emenda à Constituição nº 46/2008, que recebeu emenda na ordinária realizada

hoje, à tarde, e foi devolvida à Comissão Especial para parecer.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Padre João, solicitando a inversão

da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs 3.368, 3.480 e

3.521/2009 sejam apreciados em primeiro lugar, nessa ordem. Com a palavra, para
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encaminhar a votação, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, gostaria de esclarecer que, conforme

acordo, não votaríamos projetos do Governador. Estes dois projetos que votaremos

são do Governador, mas se trata de doação de imóvel. Na verdade, o interesse é do

Município e, indiretamente, de Deputado desta Casa. Essa doação de imóveis é

garantia para o Programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal. Assim,

votaremos o projeto do Governador, mas é projeto de interesse do Município, para

doação de imóvel.

Projetos de grande interesse do Governador, como o do empréstimo de

R$161.000.000,00 e o da ampliação do objeto social da Cemig, ainda não têm

acordo. Qual é nosso apelo ao governo? Reunião amanhã, do Bloco PMDB-PT-

PCdoB com o Maurício Campos, Secretário de Defesa Social, com dois

representantes da Associação e dois do Sindicato dos Agentes Penitenciários. Nosso

objetivo é avançarmos no sentido do entendimento, do acordo, para atendermos ao

pleito dos Deputados na questão da justiça, do respeito à lei e, sobretudo, para

pormos fim a esta situação dos Agentes Penitenciários. Apesar de a ação haver sido

desrespeitosa, queremos entendimento e, portanto, reivindicamos essa reunião com

o Secretário Maurício Campos, amanhã.

Sr. Presidente, encaminhamos favoravelmente ao requerimento de inversão da

pauta, por ser de nosso interesse, inclusive.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.368/2009, do Deputado João Leite, que

dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação, nos postos de gasolina, de cartaz com

informação relativa à diferença percentual entre os preços da gasolina e do álcool. A

Comissão de Defesa do Consumidor 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 3.368/2009 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

Declarações de Voto
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O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, serei breve. Votei favoravelmente ao

Projeto de Lei nº 3.368/2009, do Deputado João Leite, para que realmente seja

informada, nos postos de gasolina, a diferença percentual entre os preços da gasolina

e do álcool. Não sei qual foi a data em que o Deputado João Leite apresentou esse

projeto, mas gostaria de deixar bem claro, para todos os Deputados e para os

telespectadores da TV Assembleia, que o primeiro projeto apresentado nesta Casa, o

Projeto de Lei nº 1, foi o projeto que diminuía o ICMS do álcool. Hoje, em Minas

Gerais, esse ICMS é de 25%. Foi o primeiro projeto apresentado nesta Casa. Tive a

honra de ser autor desse projeto. Cansei de dizer aqui que, em São Paulo, o ICMS é

de 12% e, em Goiás, de 15%, mas, em Minas Gerais, é de 25%. Isso não se justifica.

Minas Gerais é um dos maiores produtores de álcool do País. Infelizmente, muitas

pessoas deixam de comprar esse produto em nosso Estado e pagam impostos em

outros Estados. Isso é feito, por exemplo, por quem mora nas divisas de Goiás, de

São Paulo e de outros Estados que fazem fronteira com Minas Gerais. Essa é

realmente questão muito séria. O governo poderia sensibilizar-se com essa situação.

Votamos a favor desse projeto. Compreendemos que a informação da diferença de

preço é importante, mas deveríamos estar votando aqui o primeiro projeto. Há quanto

tempo estamos aqui? A legislatura já está terminando, e, infelizmente, o Projeto de

Lei nº 1 da Assembleia não chegou até o Plenário para ser discutido e debatido. Os

Deputados que são contra a redução do ICMS pensam que, em Minas Gerais, ele

deve ser mais elevado, mesmo. Então, que aqueles que querem assumir isso batam

no peito e votem contra o projeto, mas, para isso, é importante que ele venha para o

Plenário. Quem quiser votar para diminuir o ICMS que o faça; quem for contra a

diminuição que vote contra. O processo é democrático, mas o projeto deve vir para o

Plenário a fim de ser apreciado. Não há justificativa para o Estado, com um

orçamento de R$41.000.000.000,00, penalizar e dizer que, se diminuir o ICMS, a sua

arrecadação também diminuirá. Falaram a mesma coisa em São Paulo. E sabem o

que aconteceu? A arrecadação aumentou, porque a sonegação diminuiu. Se

voltarmos um pouco na história, à época da Abolição da Escravatura, veremos que a

justificativa que a imprensa e os senhores utilizavam era a de que, se a escravatura

fosse abolida, o Brasil quebraria, seria destruído. É desse jeito que, culturalmente,
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faz-se pressão no nosso país. Mas, realmente, a mentalidade deve mudar muito.

Trata-se de um projeto importante, que diminuiria o ICMS do álcool, levando até

mesmo à elevação da arrecadação do Estado. Mas, infelizmente, ele não veio para o

Plenário e não foi ainda apreciado. Ainda dentro do meu tempo, deixo clara a

solidariedade do Bloco PMDB-PT-PCdoB com os Agentes de Segurança

Penitenciária e também com os servidores do Judiciário, os Oficiais de Justiça, que

entraram em greve. Finalizando, ainda dentro do tema, parabenizo os advogados do

povo, os Defensores Públicos. Votei favoravelmente ao Projeto de Lei nº 3.368/2009,

para estabelecer a obrigatoriedade da afixação, nos postos de gasolina, de

informação sobre a diferença entre o preço do álcool e o da gasolina, e gostaria de

estar votando aqui o projeto que diminui o ICMS, mas, infelizmente , não veio para a

pauta, não veio para o Plenário.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - A Oposição, agora, abrindo esse precedente,

deve ter cochichado alguma coisa no ouvido dele, Sr. Presidente. Estou me

manifestando, Sr. Presidente, justamente porque considero um absurdo o que está

acontecendo. A Casa estava parada, agindo como um poder de pressão, e não

entendi por que estamos votando um projeto do Deputado João Leite - que votei

favoravelmente -, Sr. Presidente. Aconteceu alguma coisa. O povo nas galerias pode

saber que alguma coisa aconteceu, porque era para a Casa estar parada. É um

modelo de pressão. Alguma coisa, que os senhores da galeria e eu ainda não

sabemos, foi falada aqui, hoje. É muito esquisito, pois o poder aqui é de pressão. Sr.

Presidente, o Deputado que me antecedeu apresentou, em primeiro lugar, a proposta

de redução do ICMS do álcool, e o Deputado Alencar da Silveira Jr. apresentou, em

segundo lugar, a proposta de redução do ICMS do gás natural. Entendo também que

já está na hora de pensarmos sobre isso nesta Casa: olhar o álcool, mas também o

gás natural, porque temos o gás mais caro do Brasil. Vai-se afixar o preço do

combustível, Sr. Presidente: se o posto estiver vendendo álcool, gasolina e diesel,

seus preços serão colocados no cartaz. Mas também poderá ser colocado nesse

cartaz, Sr. Presidente - e aí estou no tema -, o preço do gás natural, porque hoje os

postos oferecem esse combustível. Então, teremos lá: gasolina, álcool com ICMS

alto, caro; diesel e gás. Tenho certeza de que estará escrito nesse cartaz que Minas
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Gerais perdeu mais de 45 mil carros por causa da conversão. Acreditaram no

programa do gás, mas, por termos o gás mais caro do Brasil, temos de diminuir o

ICMS. É por isso, Sr. Presidente, que venho discutir o cartaz proposto pelo Deputado

João Leite. Nesse cartaz teremos o diesel, a gasolina, o álcool e o gás, e gás caro,

Sr. Presidente. Relativamente a esse gás, antigamente tínhamos mercado de

trabalho muito grande em Belo Horizonte, com mais de 150 convertedoras; hoje

temos apenas 12. Todos aqueles empresários que fixarão nesses cartazes o preço

do combustível, com meu voto de aprovação, acreditaram no programa do gás

natural. O gás natural veicular terá seu preço alto na indústria, e o ICMS é mais baixo

que no posto. Temos o gás sendo queimado, Sr. Presidente, e não temos o preço

nesses cartazes que acabamos de votar pelo Projeto de Lei nº 3.368/2009, do

Deputado João Leite. Temos o gás mais caro do Brasil, e está na hora de pensar que

precisamos fazer algo novo em relação a esse combustível. Entendeu, amado

mestre? Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Votação, 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. 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

3.480/2009 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.521/2009, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Mateus Leme o imóvel que

especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o

projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Declaração de Voto

O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Nosso voto foi favorável aos

projetos, especialmente este de nossa autoria, que dá oportunidade para que o

cidadão e a cidadã de Minas Gerais, ao chegarem aos postos de combustíveis,
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decidam entre a gasolina e o álcool. Esperamos que o Governador Aécio Neves

sancione o projeto de lei que determina que os postos têm de afixar o percentual da

diferença entre o álcool e a gasolina. Sabemos que, se a diferença for até de 70%,

vale a pena colocar o álcool. Passando de 70% - e agora vemos, em alguns postos,

diferença de até 85% -, não vale a pena colocar o álcool, mas a gasolina. Esse é

projeto simples, mas tem a intenção de orientar a população de Minas Gerais sobre

qual o combustível mais barato para o abastecimento naquele momento. De alguma

forma, também fortaleceremos algo importante e que favorece a população de Minas

Gerais, que é a competição. A população ganha com a competição, com a diminuição

do preço de determinado combustível. Se hoje temos muitos carros “flex”, que

funcionam tanto com álcool quanto com gasolina, é importante que as pessoas

saibam de que maneira economizarão mais no seu dia a dia. Além disso, a pessoa

terá a oportunidade de exercer a sua cidadania e fazer pressão para que haja uma

competição entre esses combustíveis, e assim a população saia ganhando. Esse é

um projeto simples. Ele não trata de ICMS corrente, até porque para a Assembleia

Legislativa é muito importante que o governo tenha um cuidado com ICMS corrente,

pois esta Casa analisa o Orçamento, que é composto pela arrecadação do Estado.

Essa arrecadação permite que o governo pague a saúde, a educação, os Agentes

que cuidam das unidades penitenciárias e prisionais do Estado de Minas Gerais.

Esse dinheiro não sai de qualquer lugar. Agradeço às minhas colegas Deputadas e

aos meus colegas Deputados o apoio a esse projeto, com a expectativa da sanção do

Governador. Trata-se de um projeto simples para dar essa grande contribuição à

população. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, a discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 45/2008 e dos Projetos de Lei nºs

3.481 e 3.899/2009, uma vez que permaneceram em ordem do dia por seis reuniões;

informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao Projeto de

Lei nº 3.481/2009 duas emendas do Deputado Antônio Júlio, que receberam os nºs 1
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e 2, e uma do Deputado Padre João, que recebeu o nº 3, e, nos termos do § 2º do art.

188 do Regimento Interno, encaminha as emendas com o projeto à Comissão de

Fiscalização Financeira, para parecer; informa, ainda, que, foi apresentado ao Projeto

de Lei Complementar nº 45/2008 um substitutivo do Deputado Mauri Torres, que

recebeu o nº 1, e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha o

substitutivo com o projeto à Comissão de Administração Pública, para parecer.

- O teor das emendas e do substitutivo apresentados é o seguinte:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 3.481/2009

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 8º da Lei nº 15.019, de 15 de janeiro de 2004, de que trata

o art. 1º do Substitutivo nº 2, a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

Art. 8º - O agente financeiro do Fundo Jaíba é o Banco 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° e

no inciso III do art. 9° da Lei Complementar n° 91,  de 2006:”.

Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2009.

Antônio Júlio

EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - Em relação aos contratos de financiamento assinados, renegociados e ou

aditivados até 31 de dezembro de 2006, com base na Lei nº 15.019, de 15 de janeiro

de 2004, fica o BDMG adicionalmente autorizado a:

I - recalcular o saldo devedor utilizando a taxa de juros e os limites do índice de

atualização monetária previstos nas Resoluções Conjuntas nº 770/01, de 1º de junho

de 2001, e nº 5/2002, de 4 de fevereiro de 2002, ambas das Secretarias de Estado de

Planejamento e Coordenação-Geral, de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e de

Fazenda, retroagindo o cálculo até a data da assinatura do contrato original, sendo o

saldo devedor recalculado de todos os valores pagos pelo mutuário corrigido

monetariamente utilizando o índice de atualização acordado, pleno, e a mesma taxa
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de juros acordada;

II - expurgar, do saldo devedor recalculado nas condições do inciso I deste artigo,

os encargos de inadimplemento, multa, mora, custas e honorários advocatícios;

III - incorporar as prestações vencidas e não pagas ao saldo devedor, por

solicitação do mutuário;

IV - refinanciar, nas mesmas condições das duas resoluções conjuntas citadas, por

até vinte e cinco anos, o saldo devedor dos financiamentos para investimentos fixos e

para custeio, de que trata este artigo, recalculados segundo o prescrito acima,

assegurada uma nova carência de cinco anos, incluída neste prazo. O valor da dívida

recalculada será pago em prestações anuais. Durante o período de carência, os juros

serão incorporados ao saldo devedor;

V - conceder bônus de adimplência, do valor da parcela anual devida, quando paga

até a data do vencimento, o equivalente a 3% (três por cento) do valor do saldo

devedor, calculado segundo o inciso I deste artigo, ficando facultada ao mutuário, a

qualquer momento, a liquidação antecipada da dívida renegociada, mediante o

pagamento do valor da parcela anual, calculada com aplicação do bônus a que se

refere acima, multiplicado pelo número de prestações vincendas.

§ 1º - O produtor rural, mutuário do Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaíba,

manifestará ao BDMG, no prazo fixado em regulamento, seu interesse no

alongamento da dívida. Durante esse prazo e durante o período subsequente de

renegociação do alongamento da dívida, fica o BDMG autorizado a suspender a

cobrança das parcelas previstas nos contratos sob renegociação, sem nenhuma

penalidade, bem como a promover a suspensão dos processos judiciais ajuizados

contra os mutuários.

§ 2º - O BDMG apresentará ao mutuário o valor recalculado da dívida,

acompanhado de memória detalhada de cálculo, de forma a demonstrar

discriminadamente os parâmetros e valores utilizados.

§ 3º - As garantias oferecidas pelos mutuários deverão ser adequadas aos valores

da renegociação, devendo ser liberadas garantias que excedam esses valores.

§ 4º - As operações de alongamento de que trata esta lei serão formalizadas

através da emissão de cédula rural, disciplinada pelo Decreto-Lei nº 167, de 14 de
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fevereiro de 1967.”;

“Art. ... - Aplicam-se, no que for cabível, nas operações de financiamento do Fundo

Jaíba, de que trata a Lei nº 15.019, de 15 de janeiro de 2004, a Lei nº 4.929, de 5 de

novembro de 1965, e as resoluções do Conselho Monetário Nacional que disciplinam

as operações de crédito rural.”;

“Art. ... - Aplica-se aos contratos ou termos aditivos e re-retificação ou qualquer

outra denominação que lhe for atribuída, que tenham por objeto os financiamentos

previstos na Lei 15.019, de 15 de janeiro de 2004, e nesta lei, o limite de

emolumentos previsto na alínea “a” do parágrafo único do art. 34, do Decreto-Lei nº

167, de 14 de fevereiro de 1967, observando-se a orientação da Corregedoria de

Justiça do Estado de Minas Gerais sobre a matéria”.

Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2009.

Antônio Júlio

EMENDA N° 3

Suprima-se, no art. 5° de que trata o art. 1° do Pr ojeto de Lei n° 3.481/2009, a

expressão “de duração indeterminada”.

Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2009.

Padre João

Justificação: O autor da emenda que inseriu no projeto essa expressão entendeu

que o Fundo Jaíba consubstancia o Fundo de Desenvolvimento Regional que a

Constituição do Estado, no seu art. 51, § 4°, deter mina que seja criado.

Entendemos equivocado esse entendimento, uma vez que o Fundo de

Desenvolvimento previsto na Constituição deve estar associado à criação, aos limites

e à atuação das autarquias territoriais de que trata o art. 51, e que dependem, para

sua criação, de lei complementar, ainda não existente. O Fundo Jaíba, em que pese

sua função territorial e seu objetivo de fomento do desenvolvimento, não está

associado a toda uma região de planejamento, como se depreende do teor do art. 51,

sendo de abrangência muito mais limitada do que o pretendido pela Constituição.

Dessa forma, dar ao Fundo Jaíba a duração indeterminada contraria o disposto na

Lei Complementar n° 91, que veda esse procedimento,  abrindo exceção para os

fundos previstos constitucionalmente. Seria inclusive contraditório determinar que o
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Fundo pudesse continuar existindo depois que suas operações fossem encerradas,

como disposto no parágrafo único do artigo que pretendemos alterar.

SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 45/2008

Dispõe sobre prevenção e punição do assédio moral no Estado e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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,

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;



____________________________________________________________________________
1540

VI - representem manifestações jacosas em detrimento da imagem do agente

público, submetendo-o a situação vexatória ou fomentem 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 - demonstrem apropriação de ideias, propostas, projetos ou quaisquer trabalhos

de 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

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 a Corregedoria de

cada órgão ou entidade da administração pública dará ciência, no prazo de quinze
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dias, ao empregador, para apuração e punição cabível.

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 - dois anos para as penas de repreensão, multa e suspensão;

II - cinco anos para a pena de demissão.

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

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.”

Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2009.
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Mauri Torres

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 18, às 9 e às 20 horas, nos termos

do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a

ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/11/2009

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Questão de ordem - Suspensão e reabertura da reunião - Palavras do Sr.

Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Inexistência de quórum para

votação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 53/2009;

encerramento da discussão - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

2.968/2009; encerramento da discussão - Questões de ordem - Encerramento.

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 Júlio - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi

- Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - 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 - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares -

Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette

de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri

Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Ronaldo

Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago
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Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -

Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 9h12min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Questão de Ordem

O Deputado Weliton Prado - O bloco de Oposição desta Casa está obstruindo os

trabalhos, enquanto o governo não resolver os problemas dos Agentes de Segurança

Penitenciários. Queremos que esse problema seja resolvido o mais rápido possível,

fazendo-se justiça a esses servidores. Mas a Oposição tem bom senso. Há alguns

projetos importantes, que têm de ser aprovados, principalmente os que dizem

respeito aos servidores. Há o projeto, em 2º turno, que institui adicional de

desempenho no âmbito do Poder Judiciário - se não for aprovado, poderemos

prejudicar os servidores -, e o Projeto de Lei Complementar nº 53/2009, que trata do

Estatuto dos Militares do Estado. Fizemos várias discussões, o Deputado Sargento

Rodrigues fez um brilhante trabalho, fizemos várias alterações no projeto para

atender aos policiais militares de Minas Gerais. A nossa posição é muito firme.

Vamos discutir o que for realmente essencial, de direito do cidadão, e ver a

possibilidade de encaminhar. Há outros projetos que o governo tem interesse de
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aprovar, como a questão dos empréstimos. Nesse, colocamos o pé mesmo. Trata-se

de empréstimo para quê? Onde está a relação? Com o que o governo gastará? Como

serão utilizados os recursos? Qual a taxa de juros a ser paga? Qual o problema?

Temos notado um grande número de empréstimos ao longo desta legislatura e da

legislatura passada. A conta ficará para o próximo Governador pagar. Qual o índice

de endividamento do Estado? Temos condição de contrair tantas dívidas? É uma

questão muito séria. Se esse projeto não for detalhado, não o aprovaremos. Há ainda

a questão do Orçamento. A previsão do Orçamento para o próximo ano é de

R$41.000.000.000,00. Infelizmente não consta no projeto que tramita nesta Casa o

percentual de reajuste dos servidores públicos, que recebem um dos menores

salários de todos os Estados da Federação. Então, a nossa posição firme é fazer

obstrução. Vamos iniciar um diálogo somente depois de resolvida a questão dos

Agentes de Segurança Penitenciários, um grande absurdo, uma grande maldade.

Esse problema tem de ser resolvido o mais rápido possível. Não podia deixar de falar

sobre a situação da qualidade da energia em Minas. Há vários questionamentos. Não

pode haver nem um ventinho, uma chuva fraca, que a rede cai. Desculpem-me o

linguajar, mas, se um cachorro urinar num poste, cai tudo, é apagão geral na região

metropolitana. Os produtores rurais sabem muito bem disso. Na zona rural, às vezes

a Cemig demora semanas para religar a rede, perdendo-se o leite e outros produtos.

Ontem fui ao setor de peixes do Supermercado Mart Plus. Os peixes estavam

totalmente descongelados. Uma senhora que estava ao meu lado chamou o gerente,

que apontou o apagão como causador do descongelamento. Às vezes, perdem-se

mercadorias, e produtos impróprios ao consumo ficam expostos nas prateleiras para

venda. É uma questão realmente muito séria. Como fica a indenização para os

pequenos? Os grandes não têm problema com isso, porque colocam os produtos

descongelados no meio dos outros. O consumidor é que se dane. Os pequenos têm

muitas dificuldades com a perda de produtos. Então, deve haver mais investimentos.

Queremos analisar as planilhas de custo e ver o que a Cemig alega estar gastando

com a manutenção das redes. Os servidores do Sindieletro, do setor da eletricidade,

fizeram uma grande paralisação. Estivemos lá em defesa dos trabalhadores porque, a

cada dia que passa, aumenta o faturamento da Cemig, mas os lucros não são
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divididos com os servidores, e o valor da conta é muito alto. Estamos acompanhando,

junto ao Deputado Federal Elismar Prado, a CPI da conta de luz, porque houve

irregularidades. Desde 2002, a Cemig tem de devolver mais de R$1.000.000.000,00

às concessionárias. Ao todo, tem de devolver à população mais de R$10.000.000,00,

o que poderá ser feito por meio de descontos ou de abatimentos na conta de luz.

Gostaria de agradecer e apresentar os documentos para um requerimento,

solicitando uma providência, por parte das companhias de energia elétrica do Brasil,

em especial, da Cemig. Quero cobrar do governo, mais uma vez, uma solução para a

situação dos Agentes Penitenciários. Vamos nos reunir com o Secretário Maurício

Campos no período da manhã ou da tarde, para que possamos encontrar uma

solução para o problema. Muito obrigado.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 25 minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o Projeto

de Lei nº 3.368/2009, apreciado na extraordinária realizada ontem à noite.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há quórum para

votação, mas que há para a discussão das matérias constantes na pauta.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 53/2009, do

Governador do Estado, 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 17/01/2007.

A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas

nºs 1 a 12, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela

aprovação do projeto com as Subemendas nºs 1 e 2, que apresenta, às Emendas nºs

1 e 2, da Comissão de Justiça, com as Emendas nºs 3 a 12, da Comissão de Justiça,

e com as Emendas nºs 13 a 25, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
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Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que

apresenta, e pela rejeição das Emendas nºs 6, 7, 9 a 12, da Comissão de Justiça, das

Emendas nºs 16 e 24 e da Subemenda nº 2 à Emenda nº 2, da Comissão de

Administração Pública. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-

se a discussão.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.968/2009, do Tribunal de Justiça,

que institui o Adicional de Desempenho - ADE - no âmbito do Poder Judiciário do

Estado de Minas Gerais. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação

do projeto na forma do vencido em 1º turno com a Emenda nº 1, que apresenta. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Questões de Ordem

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de agradecer, inclusive em nome dos

servidores da Polícia Militar e do Judiciário. Para adiantar os trabalhos, não

discutiremos o projeto. Temos duas horas para fazer a discussão e confiamos na

Liderança do Governo para que seja resolvida a situação dos Agentes Penitenciários.

Queremos uma reunião ainda hoje. Não poderia deixar de falar, de maneira alguma,

que uma chuvinha, um chuvisco de apenas 30min deixou mais de 140.000 pessoas

sem luz na Região Metropolitana. A questão é muito séria. Estão falando do apagão

que houve no País. Foi o primeiro, depois de muitos anos, pois isso era normal na

época do Fernando Henrique. Foi uma questão técnica que realmente assustou todo

o País. Em Minas Gerais, não assustou. Por quê? Porque, em Minas Gerais, o

apagão é constante, faz parte do cotidiano da população. Repito: aqui, cachorro não

pode urinar em poste. Urinou, a rede cai por falta de manutenção. Na planilha de

custo, todo ano, quando pedem aumento, consta um valor astronômico gasto com

manutenção e melhoria de redes. Se estão gastando tudo isso, por que o apagão da

Cemig não para de acontecer? É direto: dia sim, dia sim, dia sim. Todo dia ocorre

apagão da Cemig. Em Minas Gerais, todo dia ocorre apagão da Cemig em alguma

cidade. Isso precisa ser resolvido. Não há justificativa, porque a população paga

muito caro, não paga pouco. A tarifa de energia da Cemig, contando com o ICMS,

que chega a 42%, não é só a mais cara do Brasil, mas chega a ser uma das mais

caras do mundo, de todo o mundo, do planeta. Onde está a qualidade? Quem está
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prestando atenção nas propagandas pode analisá-las. A Cemig está deixando de

falar “a melhor energia do Brasil”. Será por quê? Gabavam-se da energia de

qualidade. Agora, temos apagão constantemente. Os comerciantes têm prejuízos

astronômicos. Ontem, fui ao Supermercado Mart Plus. Os peixes estavam molinhos.

A senhora que estava do meu lado chamou o Gerente. Conversamos e vários

produtos foram retirados da prateleira porque estavam impróprios para consumo.

Imaginem o consumidor levando esses produtos para casa! Os pequenos

comerciantes têm prejuízos. Os grandes comerciantes misturam essa mercadoria

com os outros produtos e tudo vai embora. Perguntamos por que aqueles produtos

estavam ali e ele nos disse que foi por causa do apagão. Isso é normal. Descongelou

e está lá para vender para o povo. Realmente, a situação é séria. O trânsito já é

caótico em grande parte do Estado de Minas Gerais, principalmente em Belo

Horizonte. Semáforos apagados, pessoas com problemas, hospitais sem gerador, a

Justiça tem que interromper os trabalhos e estudantes não têm aula. O caos é total. É

o apagão causado pela falta de manutenção das redes da Cemig. Estou notificando a

Aneel a respeito de todos os casos que acontecem em Minas Gerais, para que saiba

da realidade. A Aneel analisa a qualidade da energia e quando o faz diz que é de

ótima qualidade. A Aneel deveria se preocupar em devolver o dinheiro que o povo

pagou a mais na conta de luz, desde 2002, quando os aumentos foram ilegais.

Denunciamos isso para o Tribunal de Contas da União, que constatou as

irregularidades, e a população teve o direito de ser ressarcida. Isso deve ocorrer sem

enrolação. Se o cidadão não paga em dia as contas de água e luz, eles não têm dó.

Vão lá, cortam o serviço e a população fica sem energia. Quando é para defender o

direito do povo, quando o cidadão tem o direito de ser ressarcido, infelizmente isso

não acontece. Há enrolação, é preciso entrar com processo. Agora, há, inclusive,

processo de consulta pública. Até o dia 26, a população pode mandar “e-mail” para a

Aneel. Fica esse rolo danado, tem de entrar na Justiça, de recorrer aqui e ali, e a

coisa não anda. Mas, para cortar a luz, eles são rápidos, não têm dó, mandam a

tesoura. Para construir o novo Centro Administrativo, também não tiveram dó, vão

gastar bilhões e bilhões, mas, para o reajuste dos servidores públicos, não há

nenhum centavo para o ano que vem do orçamento de R$41.000.000.000,00.
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O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, não posso deixar de fazer uma

reflexão sobre o que acabamos de ouvir, pois nos deixou estarrecidos a disposição

de desviar o assunto. Pior: trata-se de explorá-lo de forma a passar uma ideia para

quem nos acompanha, pois vemos claramente que o discurso foi feito para quem nos

acompanha, já que estão presentes nas galerias os Agentes Penitenciários, pelos

quais temos lutado. Estive conversando com Maurício Campos, eles sabem disso.

Temos nos empenhado para que essa situação seja solucionada de forma adequada,

com cada caso sendo analisado com o devido respeito ao direito de cada um.

Também estamos discutindo os projetos que criam a possibilidade de uma melhor

adequação à carreira dos militares. De repente, vem aqui alguém dizer que o

problema do apagão no Brasil foi causado pela Cemig. E essa pessoa faz isso com

veemência, dirigindo-se a quem está nos vendo, como se pudéssemos manipular a

cabeça das pessoas. Talvez seja a tentativa de manipular, Sr. Presidente, que acaba

levando a classe política, ou todos aqueles que exercem a vida pública, ao

descrédito. Isso é muito sério e merece uma reflexão. Por isso, faço questão de trazer

aqui uma posição clara de nossa parte. Toda vez que um cidadão é prejudicado por

qualquer empresa que presta serviços essenciais, como energia elétrica e água, é

preciso muita seriedade para tratar desse assunto, não fazendo uma mera exploração

política do fato. Acabamos de assistir, há pouco mais de uma semana, a uma

situação que deixou o País inteiro perplexo devido a uma série de incompetências do

sistema nacional de energia elétrica: 40% da população brasileira - estou me

referindo a dezenas de milhões de brasileiros - ficou sem energia elétrica. Esse

problema chegou a afetar 18 Estados da Federação e quase 100 milhões de

brasileiros. De repente, vem aqui um parlamentar dizer que, porque uma árvore caiu,

ontem, durante uma tempestade, parte da cidade ficou sem energia elétrica. Esse

assunto foi explicado prontamente, com clareza, mostrando-se onde residia o

problema. Algo que afetou quase 100 milhões de brasileiros, que provocou situações

gravíssimas, como a consequente falta de água por dias seguidos em São Paulo e

Rio de Janeiro, que causou problemas de segurança pública, problemas em

hospitais, foi prontamente explicado pela Ministra Dilma Rousseff e o assunto,

encerrado. Ela disse que foi apenas um raio que caiu e, por causa disso, um apagão
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afetou a vida de quase 100 milhões de brasileiros. Esse parlamentar não acha que

isso é sério. O assunto mereceu uma exploração cotidiana, com “outdoor” nas ruas,

com gasto violento de dinheiro para atacar a Cemig e para pressionar a opinião

pública, como se o parlamentar pudesse reduzir conta de luz, como se pudesse

alterar o curso das coisas e como se não soubéssemos que quem regulamenta o

preço da conta de luz e a forma do abastecimento é a Agência Nacional de Energia

Elétrica, controlada pelo governo federal. A bem da democracia, do respeito a quem

nos acompanha, o proselitismo e a retórica, às vezes entusiasmada, pois dizem que é

um absurdo, que vamos resolver, que vamos xingar e vamos denunciar, desviam o

assunto, desviam o debate e principalmente apontam o problema para o lado errado,

para o governo de Minas, como se a responsabilidade de dirigir o Brasil fosse da

Cemig. Não vi, em momento nenhum, a discussão do apagão que ocorreu no País

inteiro ser objeto de preocupação do parlamentar que me antecedeu. No mínimo

tenho de fazer esse questionamento, essa reflexão. Não me parece coerente, não me

parece correto fazer esse desvio de pronunciamento para atacar a Cemig porque caiu

uma árvore e algumas pessoas ficaram sem energia elétrica. Ainda assim, insisto que

qualquer atitude que prejudique o cidadão, quer seja da Cemig, quer seja de qualquer

empresa, tem de ser investigada, tem de ser corrigida, tem de ser denunciada, mas

não dessa forma, fazendo-se exploração política que, no meu entendimento, não

contribui para melhorar a situação de ninguém.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, para

aproveitar essa discussão dos Deputados que me antecederam, quero dizer que o

apagão tem de ser mais bem esclarecido pelo governo, que esconde o que de fato

aconteceu. Só que, em Minas Gerais, apagão virou coisa normal. Dependendo da

região, o povo já se acostumou com ele. Fazendeiros que dependem dos tanques

para resfriar seu leite compraram gerador, porque o apagão acontece quase

diariamente. Ano passado, em minha região, no Córrego do Barro, em São José da

Varginha e em uma parte de Esmeraldas, ficamos 36 horas sem energia elétrica na

virada do ano. Vai fazer um ano agora que isso aconteceu. A Cemig não prestou

informação. Depois foram ver o que estava acontecendo. Faltava manutenção na

rede de distribuição. É isso o que está acontecendo. É isso o que as pessoas às
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vezes não querem discutir. A Cemig não tem investido nem na distribuição nem na

transmissão de energia elétrica. Não existe no Brasil nenhum investimento nessa

área. Então, isso tem de ser discutido. Não adianta querermos tapar o sol com a

peneira. A questão da distribuidora ou da transmissora é um problema sério. E a

Aneel também não está nem aí. Só está preocupada com tarifa, e ainda estabelece

tarifas erradas. Perderam na Justiça e vão ter de devolver 8 bilhões, apesar de

ninguém entrar na Justiça para reaver esse dinheiro, porque não vale a pena. Mas

são 8 bilhões de reais. São mais de 5 bilhões de dólares. Tenho dito que sou contra

as agências criadas em nosso país pelo governo federal no modelo atual, porque

atendem apenas aos interesses das concessionárias. Apenas as concessionárias

fazem da Aneel o que querem e da forma como querem. Se o apagão foi uma

questão da natureza, não há como controlar, mas não foi, não. Nesse caso, foi

incompetência e irresponsabilidade do sistema. Não estou falando; foi mesmo.

Alguém entrou no sistema e desencadeou um “blackout” via computador.

Primeiramente falaram que foi tempestade, depois que foi um raio, depois que foi

não-sei-quê. E a Cemig, que poderia enviar energia para o sistema de São Paulo,

enviou, mas o sistema não a recebia. Então, o governo tem de assumir seu papel. A

questão da distribuição em Minas Gerais é um problema sério. E temos de enfrentá-lo

e discuti-lo. Não há justificativa para a Cemig ter um lucro líquido de 25% sobre o seu

faturamento e não investir na transmissão. Isso tem de ser revisto. A Cemig precisa

acordar para esse momento. Tanto é que há regiões em que não é possível aumentar

a potência de um motor de 5kW, porque a Cemig não tem energia elétrica para

fornecer, uma vez que a fiação da rua não aguenta. Se você quiser ligar esse motor,

tem de fazer um investimento e trocar toda a fiação da rua. É isso o que está

acontecendo em nosso Estado. Minas Gerais está andando em marcha a ré na área

da energia elétrica. Na propaganda, na publicidade, Minas tem a melhor energia do

País, mas as empresas não têm energia elétrica para montar suas atividades. Se

você quer expandir seus negócios, também não consegue. Se você quiser expandi-

los, tem de fazer investimento na rua, na transmissão, fazer reforço de rede. Essa é

uma discussão de que não temos como fugir. E teremos de enfrentá-la. Aproveito a

oportunidade para dizer aos companheiros que estamos lutando para resolver o
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problema dos Agentes. Há uma certa resistência, o Sargento Rodrigues, ontem, foi

muito feliz em seu pronunciamento, e o Weliton também, mais nervoso, dizendo que

o Governador não está nem aí. Mas acho que o Governador não sabe dessa situação

porque fica blindado e as informações não chegam até ele. Só toma conhecimento

dos “releases” das boas notícias, que pagam para serem publicadas em jornal.

Quando ocorre uma situação dessas, os jornais não noticiam porque, infelizmente,

vivemos uma ditadura em Minas Gerais - com a mordaça da imprensa - que não

deixa nada ser divulgado. E, agora, há o apoio da Justiça e do Ministério Público, que

também não tomam nenhuma providência contra os absurdos que esse governo tem

cometido em Minas Gerais, impondo o autoritarismo e uma ditadura jamais vista em

nosso Estado, nem na época da revolução de que participei ativamente. Portanto, vi o

que estamos passando e senti o que estamos sentindo hoje, aqui no nosso Estado de

Minas Gerais.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, quero dizer da nossa satisfação,

pela compreensão dos Líderes da Oposição, os Deputados Padre João, Antônio

Júlio, Carlin Moura, em poder fazer o primeiro avanço na questão do Projeto de Lei n°

53, que trata da carreira, altera regras de promoções e traz benefícios que

aguardamos há muito tempo. Encontram-se presentes nas galerias a Associação dos

Praças - Aspra -, o Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e do

Bombeiro Militar, e a Associação das Mulheres Profissionais de Segurança Pública -

Amproseg -, que envolve as policiais e as bombeiros militares. Temos pontos

importantíssimos, como a aposentadoria das mulheres aos 25 anos de efetivo

serviço, a licença-maternidade de 180 dias, a promoção aos novos soldados com 10

anos de efetivo serviço, a definição dos 25 dias úteis de férias, a reforma de policiais

e bombeiros militares aos 30 anos de serviço, desde que 20 sejam de efetivo serviço,

podendo agora, com essa proposta, agregar os 10 anos trazidos de fora, como já é

para a Polícia Civil. Temos uma série de avanços e precisamos votar esse projeto. Na

outra ponta, fizemos um apelo e encerramos a discussão, em segundo turno, do

Projeto de Lei n° 2.968/2009, que trata do Adiciona l de Desempenho - ADE - do

servidor do Judiciário. Temos a grata satisfação de saber que podemos avançar um

pouco mais. Insistimos com os Deputados para que retirassem sua inscrição para não
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fazer a discussão de 1 hora, a que cada Deputado, regimentalmente, tem direito.

Obtivemos a compreensão do PT, do PMDB e do PCdoB. Então, fazemos esse apelo

para que, já na parte da tarde, possamos votar o Projeto de Lei Complementar, em 1º

e em 2º turnos, definitivamente, projeto que institui o adicional de desempenho. Já foi

um grande avanço o encerramento da discussão. Sr. Presidente, estamos na luta em

defesa dos Agentes Penitenciários desde o primeiro momento. Antes mesmo de

iniciarem a greve, já estávamos apresentando requerimento na Comissão de

Segurança Pública. Deputados Padre João e Carlin Moura, colhemos 22 assinaturas

nesse documento que será entregue ao Procurador-Geral de Justiça. A nossa

assessoria está tentando agendar um horário com ele para hoje, sem falta, nem que

seja por 15 ou 20 minutos. Não podemos figurar no polo ativo da ação, mas o

Ministério Público pode. Então, propomos uma ação civil pública para que os

servidores contratados e efetivos, que foram demitidos de forma injusta e ilegal,

tenham garantidos os seus direitos, conforme determina a Constituição Federal. Esse

documento, que será entregue hoje à tarde ao Dr. José Alceu Torres Marques,

Procurador-Geral de Justiça, já conta com 22 assinaturas. Assim que for protocolado,

disponibilizaremos cópia dele. Queremos ver o Ministério Público atuando de maneira

firme. Assim como o Judiciário foi ágil e firme para aplicar, por meio de uma liminar,

uma multa de R$50.000,00 diária para as associações dos Agentes Penitenciários

contratados e efetivos, queremos que o Ministério Público atue de maneira firme e

veemente na defesa desses trabalhadores. Por isso, pedimos questão de ordem para

trazer esses dois assuntos de grande importância. Contamos com a colaboração do

PCdoB, do PT e do PMDB. Muito obrigado.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, acreditamos na possibilidade de

avançar, sem dúvida alguma, na votação dos projetos. A nossa Bancada, PT, PMDB

e PCdoB, obviamente elegeu como prioridade a solução imediata das questões

relativas aos Agentes Penitenciários. Já no primeiro momento, o governo reconheceu

uma parte do seu erro. Neste momento, o que queremos é que reconheça a

totalidade do erro e faça a correção dos abusos cometidos. Estamos aqui, no aguardo

da audiência com a Secretaria de Defesa Social, para suspender os efeitos das duas

portarias que demitiram os Agentes Penitenciários contratados e suspenderam os
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contratos. Esperamos que o governo colabore. Se ele marcar a reunião ainda para

hoje e apresentar uma solução, avançaremos, sem dúvida alguma, na votação dos

projetos na Casa. Temos absoluta responsabilidade com os servidores públicos e a

plena compreensão da importância de todos os projetos. A bancada da Oposição

está aqui, em todas as sessões, discutindo e aprimorando os projetos. Agora, a

votação depende do governo. A responsabilidade está na mão do governo.

Esperamos que a Secretaria de Defesa Social receba, ainda hoje, a comissão de

Deputados, acompanhada dos Agentes Penitenciários e de seu sindicato. Essa é

uma questão muito clara. Outra questão importante que gostaria de registrar, Sr.

Presidente, é que o nosso combativo Deputado Weliton Prado, um dos Deputados

mais competentes e atuantes nesta Casa - muitas vezes, com seu jeito franco e direto

de falar, expressando o sentimento do povo -, de forma muito acertada, coloca o dedo

na ferida no que diz respeito aos modelos de gestão. Ao falar do apagão da Cemig,

está, em outras palavras, comparando modelos de gestão. No âmbito federal, houve

época em que o sistema nacional de energia elétrica, o Operador Nacional do

Sistema Elétrico - ONS -, era presidido pelo Sr. Parente, no governo Fernando

Henrique Cardoso, com visão privatista, e os apagões eram mais frequentes.

Ficamos quase um ano racionalizando energia elétrica, porque o sistema era gerido

em função do interesse do setor privado, dos acionistas privados, das grandes

empresas privadas, e não em função do interesse público. Hoje, no governo Lula, o

sistema melhorou significativamente. Não ocorrem apagões frequentes. Ao último,

ocorrido recentemente, já foi apontada solução. Viram que se tratava de um curto-

circuito, provocado por um raio que caiu no sistema. Estamos investindo sempre para

aprimorar, com a construção de novas hidrelétricas, a modernização da linha de

transmissão e a unificação do sistema. Por outro lado, sem dúvida alguma, Minas

caminha para trás, porque temos a melhor empresa de energia elétrica do País, a

Cemig, mas está sendo gerida de forma irresponsável. Dividiu-se a empresa em

várias subsidiárias, fez-se a terceirização irresponsável no setor. Apesar de a Cemig

ter altos lucros, não está investindo na modernização do sistema. O Deputado

Weliton Prado tem razão. Pelo lucro da Cemig, não deveria haver tantos apagões,

como está ocorrendo em Minas. Sabem por que ocorrem esses apagões? Porque a
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Cemig não está investindo na modernização do sistema, só está preocupada com o

lucro dos seus acionistas privados. Se fossem trocados a rede elétrica e os postes,

por exemplo, do Eldorado ou de algumas regiões de Belo Horizonte, de forma mais

moderna, não ficaríamos sem energia durante dois ou três dias. É um problema de

concepção de gestão. O governo de Minas tem uma visão privatista na forma de

gerenciar a Cemig, um patrimônio dos mineiros, que precisa ser mais respeitado pelo

governo.

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho mantendo-me

em silêncio, não querendo transformar a questão do apagão em discussão política

nesta Casa, mesmo porque pode ser algo de caráter técnico, o que fugiria um pouco

do nosso domínio. Todavia percebo que parte da Oposição está aplicando aqui uma

regra de futebol - a melhor defesa é o ataque -, para não falar do apagão ocorrido no

Brasil, depois de sete anos de um mesmo governo. Se fosse no primeiro ano, seria

plenamente justificável, porque poderia ser falha ainda não corrigida do governo

anterior. Após sete anos, ocorre esse apagão, talvez o maior da história. Não se pode

confundir racionamento com apagão. Racionamento é pouca chuva, pouca água,

pouca fonte de energia. Apagão é consequência de algum erro técnico. É preciso

deixar bem claro que não podemos sair da defesa de um assunto, atacando outro. É

preferível dizer: Aconteceu, está corrigido e acabou. Não faço crítica a nenhum

governante. Sei das dificuldades de governar. Não é fácil dirigir nem o Estado nem o

País nem os Municípios, que são bem menores. Já fui Prefeito e tenho consciência

disso. Mas não podemos partir da defesa para o ataque. Se não quiserem comentar o

assunto, vamos parar com ele, mas ficar mudando o debate de foco é plenamente

incompreensível. Aliás, Sr. Presidente, à luz do Regimento, a minha intervenção

estaria impedida, porque, na minha avaliação, questão de ordem diz respeito à ordem

dos trabalhos. Mas fiz valer o mesmo precedente. Agradeço a V. Exa. a compreensão

e a liberalidade.

O Deputado Paulo Guedes - Mas isso é impressionante, Sr. Presidente, depois de

termos acompanhado essa discussão a respeito do que o Deputado Domingos Sávio

colocou há pouco, ou seja, do apagão. Na semana passada, já tivemos uma

discussão a esse respeito nesta Casa. O que houve, no Governo do Lula, na semana
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passada, não foi um apagão, mas um blecaute. Apagão era o que acontecia no

governo passado, porque faltava energia, faltava investimento, faltava tudo. Graças a

Deus, o Presidente Lula e a Ministra Dilma Rousseff tomaram todas as medidas para

resolver o problema de energia do Brasil, que hoje tem energia de sobra. No dia do

blecaute, havia 20% de energia excedente. Houve um acidente, causado por raios,

chuvas e outras coisas, culminando no blecaute. As pessoas falam em apagão, mas

já superamos essa fase triste da história do Brasil. No governo Fernando Henrique

Cardoso, não havia somente apagão de energia, mas apagão de tudo, de emprego,

de oportunidades. O Brasil ficou parado. Houve oito anos de perseguição a Minas

Gerais. Este Estado, na época do Governo Itamar Franco, era tratado a pão e água.

Todos se lembram disso. Superamos essa fase triste, porque o Brasil, graças a Deus,

é autossuficiente em energia, em petróleo, temos o pré-sal, geramos 12 milhões de

empregos, tivemos melhorias na educação, na sáude, na área social. O Brasil hoje é

outro país. Em Minas Gerais, quando se trata da Cemig, o apagão é diário. Outro dia,

quando estava usando a tribuna, houve um apagão aqui no Plenário. No Norte de

Minas, não pode haver uma chuva que falta energia. Nas cidades pequenas, quando

a Prefeitura vai comemorar o aniversário da cidade, tem de alugar gerador, porque a

energia que está sendo disponibilizada para o Norte de Minas não aguenta tocar um

som, Deputado Padre João. É um absurdo. A Cemig, que está tendo lucro de quase

R$3.000.000.000,00 por ano não investe no sistema. O dinheiro é todo para os

investidores, para a bolsa de valores, para os americanos. Esses recursos deveriam

ser reinvestidos na melhoria do sistema em Minas Gerais, porque aqui os apagões

são constantes. A própria população é testemunha e tem acompanhado isso no dia a

dia, principalmente nas regiões mais pobres do Estado, onde esse investimento não

chega mesmo. Gostaria de registrar isso e pedir providências. Esperamos que o

Governador tome providências e faça uma intervenção, que cobre da Cemig. Não

podemos continuar aceitando isso. Se qualquer coisa acontece, há queda de energia.

Na zona rural do Norte de Minas, não pode chover, porque as pessoas ficam dois a

três dias sem energia. Isso tem acontecido constantemente, causando sérios

prejuízos. Se falta energia, as pessoas perdem o leite. Isso tem acontecido

constantemente na região do São Francisco, de Manga, de Chapada Gaúcha, de
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Januária. Se há uma festa no Norte de Minas, os Prefeitos já têm de colocar no

orçamento mais R$10.000,00 para o aluguel de um gerador. A energia da Cemig não

toca nem som em nossa região. Muito obrigado.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, não poderíamos ficar indiferentes à fala

do Deputado Domingos Sávio. Há sete anos, houve essa queda de energia em nível

federal, em áreas de responsabilidade do governo federal. A realidade em Belo

Horizonte e no interior é vergonhosa. O que a Cemig coloca em suas propagandas é

que é a empresa de energia mais eficiente, mas quem a conhece por dentro sabe que

isso não é assim. Sabemos a relação que a Cemig tem com os servidores, com os

trabalhadores. Grande parte deles já é terceirizada. Houve, parece que anteontem,

uma audiência na Gasmig, empresa vinculada diretamente à Cemig. A reunião foi

toda realizada à luz de velas em plena sede da Gasmig. O objetivo era discutir a

situação dos trabalhadores de Ouro Branco, que há meses não recebem salário. É

importante destacar também a incompetência da Cemig em relação ao Luz para

Todos. É um programa do governo federal em parceria com o governo do Estado -

que, na verdade, entra com 11% - e com as próprias empresas subsidiárias na busca

da universalização da energia elétrica. Em Minas Gerais temos mais de meio milhão

de pessoas sem energia elétrica, que nunca tiveram esse serviço. Precisa de apagão

mais vergonhoso que esse? Temos ainda mais de 120 mil residências rurais - parece

que chega a 126 mil - sem energia elétrica, e o programa, que deveria ter funcionado

o tempo todo, ficou dois anos e meio parado. Agora está sendo retomado e sendo

feita a execução da segunda etapa. Fiz essa questão de ordem para dizer mais uma

vez ao governo e ao Djalma Morais, Presidente da Cemig, que, em sã consciência,

não temos como apreciar o orçamento de 2010 sem que seja cumprido o que o

Presidente da Cemig apresentou por escrito, ou seja, que estaria licitando até

dezembro, mês que vem, 70 mil ligações. Depois, Dr. Djalma Morais, não há que

dizer que a responsabilidade é da Eletrobrás ou da Aneel, pois sabemos qual é a sua

proposta feita à Eletrobras do custo de cada ligação. Que se entendam, que cheguem

a um valor, porque nós não vamos abrir mão. De nossa parte, até por uma questão

de justiça, estamos acumulando muitas atribuições: o trabalho de base, a atuação na

Assembleia e, como candidato a Presidente do PT, a agenda está dobrada. Por
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direito, Sr. Presidente, eu faria uma viagem no dia 26 de dezembro, mas não comprei

a passagem. Estou disposto a ficar aqui, por uma questão de honra, em respeito aos

trabalhadores rurais, a quem está no campo e deseja permanecer lá, mas com

dignidade, com acesso a todos os serviços. Precisamos ter essa garantia da Cemig.

Nossa expectativa em relação ao governo é esse encontro ainda hoje com o

Secretário Maurício Campos, para pôr fim a essa relação também vergonhosa do

governo com os Agentes Penitenciários. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, acompanhamos as falas e temos algo a

dizer à população de Minas Gerais e a todos nós, que conhecemos o nosso Estado.

Tive oportunidade de ser Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes em Minas

e de participar de vários entendimentos em nível nacional. Uma coisa que me

impressionava sempre era a falta de conhecimento dos gestores do governo federal

em relação a Minas Gerais. Lembro-me do episódio ocorrido em Araçuaí, quando nos

reunimos para tratar da transferência de todos os dados do Bolsa-Escola do governo

do Estado de Minas Gerais para o governo federal, a fim de que efetivasse a

unificação de todos os programas, transformando-os em um só. A contrapartida

oferecida por Minas Gerais seria esse banco de dados e outros itens para a

unificação dos programas. Ocorreu um fato interessante, envolvendo um

representante do Ministério do Desenvolvimento Social, que deveria comparecer à

reunião. Até lhe oferecemos que fosse conosco de Belo Horizonte até Araçuaí, mas

ele disse que não precisava, pois conseguiria chegar a tempo. A reunião estava

marcada para as 9 horas, mas ele chegou somente às 15 horas, pois, ao olhar no

mapa, pensou que Governador Valadares estaria bem perto de Araçuaí. Porém,

Governador Valadares está distante de Araçuaí mais de 500km. Falta conhecimento

sobre o Estado de Minas Gerais. Muitas vezes, queriam comparar Minas Gerais com

Espírito Santo, mas o nosso Estado tem 853 Municípios, enquanto o outro, 78; ou

com o Rio de Janeiro, que tem 92. Em todas as discussões, tínhamos de mostrar o

mapa de Minas Gerais. Alguns distritos de Municípios mineiros estão a 180km da

sede. Por isso, Minas Gerais enfrenta um grande desafio para efetivar as ligações de

energia em todas as residências. Esse desafio é diferente do enfrentado pelo Espírito

Santo, por Sergipe e pelo Rio de Janeiro. É importante dizer que Minas Gerais e a
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Cemig entram com 70% dos recursos. O governo de Minas e a Cemig enfrentam um

grande desafio para atender a todos os cidadãos e cidadãs de Minas Gerais. Eu

tenho acompanhado várias ligações e tenho visto que as extensões são

impressionantes. É importante dizer que a Cemig é uma empresa do cidadão e da

cidadã de Minas Gerais, e não do governo. Por isso, tem de ser reconhecida como

um bem da população de Minas Gerais. Ela está se esforçando, e gostaríamos que

todas as ligações fossem feitas. O governo de Minas e a Cemig têm investido para

alcançar todos. É importante também dizer que não foi responsabilidade da Cemig o

apagão terrível ocorrido no Brasil, que deixou crianças nos hospitais sem energia.

Havia crianças em incubadoras e pacientes ligados a aparelhos que necessitavam da

energia. Isso não foi culpa da Cemig e do governo do Estado de Minas Gerais. Não

culparei o governo federal, a Ministra Dilma Rousseff e o Presidente Lula. Não sou

irresponsável a esse ponto. Isso ocorreu devido a problemas que devem ser

apurados tecnicamente, para que não ocorram novamente. Não serei irresponsável a

ponto de culpar um dirigente, pois muitas questões estão envolvidas. Sr. Presidente,

finalizarei o meu pronunciamento falando sobre o empenho da oposição e da base do

governo nesta Casa na busca do entendimento no que diz respeito aos Agentes

Penitenciários. Temos procurado conversar permanentemente. Quando há uma

dificuldade, com sinceridade, fazemos isso permanentemente. O governo, neste

momento, adotou uma posição muito firme de analisar cada caso, entendendo que

ocorreram alguns exageros na manifestação. Esperamos que hoje aconteça uma

nova conversa. Antes de ontem, os Líderes, Deputados Mauri Torres e Domingos

Sávio, foram conversar com o Secretário. É verdade, não é mentira. Conversei com o

Vice-Governador e com o Secretário. É verdade, não é mentira. Seria muito bom

fazermos aqui um espetáculo, realizarmos uma audiência pública, mas não me

parece que isso ajudará nos entendimentos. Neste momento, há um endurecimento

do governo, que não quer conversar, que não mandaria representante. Estamos

tentando abrir esse canal de diálogo. É verdade, não é mentira. Quem fala que é

mentira deve mostrar que é mentira. É verdade. Provo que é verdade. Estamos

tentando, hoje, os entendimentos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/10/2009

Às 10h1min, 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 Carlos Gomes. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante da pauta e a deliberar sobre proposições da Comissão e comunica

o recebimento de ofício do Sr. Ricardo Augusto Simões Campos, Diretor-Presidente

da Copasa, publicado no “Diário do Legislativo” em 15/9/2009. O Presidente acusa o

recebimento do Projeto de Lei nº 3.592/2009, em turno único, para o qual designou o

Deputado Irani Barbosa como relator. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, no 1º turno,

o parecer pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.399/2008, na forma do Substitutivo nº

1 da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Sávio Souza Cruz ).

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

1.731/2007, com a Emenda nº 1; 3.424; 3.665 e 3.748/2009, com a Emenda nº 1, que

receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a discussão e votação, cada um

por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs



____________________________________________________________________________
1560

2.883/2008, 3.363 e 3.593/2009. 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: Fábio

Avelar e Wander Borges em que solicitam seja realizada visita desta Comissão ao

Procurador-Geral de Justiça para discutirem o Termo de Ajustamento de Conduta

firmado em 2002 entre o Ministério Público e a Copasa; em que solicitam seja

encaminhado pedido de providências ao Presidente da Copasa com vistas a agilizar a

realização de estudos técnicos para fins de implantação de sistema de abastecimento

de água e esgoto para a comunidade de São Sebastião de Maquiné, no Município de

Santa Luzia; em que solicitam seja encaminhada ao Prefeito e ao Presidente da

Câmara dos Vereadores de Santa Luzia e ao Procurador-Geral de Justiça cópia das

notas taquigráficas da 22ª Reunião Ordinária, realizada em 13/10/2009; Fábio Avelar,

Carlos Gomes e Neider Moreira em que solicitam seja encaminhado ao Secretário de

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de providências

para o envio de técnicos ao Município de Padre Paraíso, com vistas à realização de

oficinas para o poder público municipal, destinadas a auxiliar o processo de definição

do modelo de coleta seletiva a ser implantado no Município; Fábio Avelar em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a invasão da

Reserva Legal da Etapa I do Projeto Jaíba; Duarte Bechir em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para debater a criação do Parque Estadual

Cedro da Mantiqueira; Almir Paraca em que solicita seja encaminhado ao Secretário

de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de informações

sobre a extensão do suposto dano ambiental provocado pela empresa Replasa nas

cabeceiras dos Córregos Treme Treme e Raiz, situados no Município de Rio Pardo

de Minas, bem como sobre as providências e penalidades porventura adotadas; em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir questões

relacionadas ao processo de licenciamento ambiental dos assentamentos de

trabalhadores rurais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.
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Délio Malheiros, Presidente.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/11/2009

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza

Cruz, Gustavo Valadares, Ronaldo Magalhães e Wander Borges, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sávio

Souza Cruz, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Ronaldo Magalhães, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na

pauta. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a

votação, é aprovado o Requerimentos nº 4.880/2009. 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 Sávio Souza Cruz (2) em que solicita seja realizado

debate público, para se discutirem o tema "Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs -

no Estado de Minas Gerais"; e, em audiência pública, os planos e programas relativos

aos levantamentos geológicos básicos e estudos ambientais da CPRM - Serviço

Geológico do Brasil - para o Estado de Minas Gerais, no ano em que se comemoram

os 40 anos de criação dessa instituição. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Gustavo Valadares, Presidente - Ronaldo Magalhães - Célio Moreira - Gláucia

Brandão.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/11/2009

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo
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Valadares, Célio Moreira e Ronaldo Magalhães (substituindo o Deputado Djalma

Diniz, por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo Valadares, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Célio

Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência,

publicada no “Diário do Legislativo” do dia 22/10/2009: ofícios dos Srs. Sebastião de

Abreu Ferreira, Superintendente Regional do DNIT no Estado (substituto); Antônio

Valadares Chamon, Presidente da Câmara Municipal de Abaeté; e Salvador Alves

Nogueira, engenheiro civil aposentado do DER-MG; e da Comissão de Viação e

Transportes da Câmara dos Deputados, convidando os membros desta Comissão

para o “1º Fórum sobre Hidrovia - A Contribuição do Transporte Hidroviário ao Meio

Ambiente”. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais

designou como relatores os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs

3.640/2009, no 1º turno (Deputado Djalma Diniz); 3.647/2009 (Deputado Irani

Barbosa); 3.801/2009 (Deputado Gustavo Valadares) e 3.647/2009 (redistribuído ao

Deputado Gustavo Valadares), 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 3.528/2009 na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1

(redistribuído ao Deputado Gustavo Valadares). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em

turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.400 e 3.589/2009, ambos

com a Emenda nº 1, que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 4.517, 4.589,

4.599, 4.600, 4.627, 4.628, 4.555, 4.640, 4.669, 4.675, 4.676, 4.744, 4.745, 4.787,

4.788, 4.792, 4.796, 4.808, 4.810, 4.827, 4.881 e 4.888/2009. Passa-se à 3ª Fase da
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Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. O Projeto de Lei nº 3.647/2009 é convertido em diligência ao autor,

mediante requerimento do Deputado Gustavo Valadares aprovado pela Comissão.

Submetidos à votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos

Deputados Duarte Bechir (6) em que solicita seja encaminhado ao Secretário de

Estado de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG pedido de

informações sobre a viabilidade de se instalarem conexões inteligentes para servirem

ao transporte de passageiros na região do Circuito Montanhas Mágicas da

Mantiqueira; seja encaminhado à empresa de ônibus Santa Cruz pedido de

informações sobre o motivo pelo qual o atendimento ao Município de Carvalhos foi

interrompido e sobre a viabilidade de aumentar o número de linhas que atendem aos

Municípios do Circuito Montanhas Mágicas da Mantiqueira; sejam encaminhados à

Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT - pedido de informações sobre o

andamento do processo de licitação de concessão de transporte interestadual de

passageiros na região do Circuito Montanhas Mágicas da Mantiqueira e cópia das

notas taquigráficas desta reunião; e seja encaminhada à Comissão Permanente de

Viação e Transportes da Câmara Federal cópia das notas taquigráficas da reunião

realizada no Município de Aiuruoca em 17/9/2009, informando-lhe a necessidade da

liberação por parte da ANTT de linhas de transporte interestadual na região do

Circuito Montanhas Mágicas da Mantiqueira; Gil Pereira em que solicita seja

encaminhado ao Superintendente do DNIT pedido de providências para a instalação

de redutores eletrônicos de velocidade na BR-135, no trecho que compreende a

Comunidade de Lagoinha, no Município de Montes Claros; Juninho Araújo em que

solicita seja encaminhado ao Diretor-Geral do DER-MG pedido de providências para

pintar a faixa de divisão de pista, na rodovia que liga os Municípios de São Domingos

do Prata e Dionísio; Durval Ângelo em que solicita seja encaminhado ao DER-MG

pedido de providências para a estadualização da Estrada Municipal E-010, que

compreende o trecho de 10km da sede urbana do Município de Pirapetinga até a

divisa com o Município de Recreio; Délio Malheiros (2) em que solicita seja

encaminhada à Rádio Juventude FM, do Município de Além Paraíba, voto de

congratulações pelos seus 20 anos de fundação; seja encaminhado ao DNIT pedido
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de providências para que esse órgão promova estudos para limitar o trânsito de

veículos pesados que transportem carga perigosa no Anel Rodoviário, nos horários

compreendidos entre 7 horas e 20 horas, bem como para que adote velocidades

diferenciadas para carros e caminhões; Deiró Marra, Gláucia Brandão, Ruy Muniz,

Carlin Moura e Dalmo Ribeiro Silva em que solicitam seja realizada audiência pública

em conjunto com a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática para

discussão da implementação do passe escolar com desconto de 50% das tarifas

vigentes na Região Metropolitana de Belo Horizonte e na área urbana sob gestão da

BHTrans; Arlen Santiago em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para discutir a não realização pelo governo federal de pavimentação asfáltica nas

rodovias federais que atravessam os Municípios mineiros de Jacinto, Salto da Divisa,

Chapada do Norte, Bom Jesus da Penha, Montalvânia e São João das Missões; Ruy

Muniz (4) em que solicita sejam encaminhadas ao Delegado Oliveira Santiago Maciel,

Chefe do Detran-MG, cópia das notas taquigráficas da audiência pública realizada em

30/9/2009 para obter informações sobre os critérios adotados para fiscalização dos

veículos no Estado; seja encaminhado à BHTrans, ao DER-MG e ao Detran-MG

pedido de providências para o credenciamento de centros de inspeção veicular no

Estado; seja encaminhado à Secretária de Estado de Educação pedido de

providências para que inclua na grade da rede estadual de ensino programa para

educação no trânsito; seja encaminhado ao Presidente desta Assembleia Legislativa

pedido de providências para que seja inserido na programação da TV Assembleia

programa para educação no trânsito; Zé Maia em que solicita seja realizada reunião

conjunta desta Comissão com a Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária, para debater a implantação de um terminal rodoviário no Município de

Nova Lima; Antônio Carlos Arantes em que solicita seja realizada audiência pública

para discutir o Projeto de Lei nº 3.745/2009, em tramitação nesta Casa; Vanderlei

Miranda em que solicita seja realizada audiência pública para debater procedimentos

de fiscalização e autorização do transporte fretado de passageiros pelo DER-MG, os

contratos de fretamento realizados pelas cooperativas de transporte de passageiros,

os contratos de locação realizados pelas empresas de locação de veículos e o

transporte clandestino; Ademir Lucas em que solicita seja encaminhado ao
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Superintendente Regional do DNIT pedido de providências para que construa uma

trincheira ou um viaduto na BR-381, em frente ao Supermercado Carrefour, no

Município de Contagem; Fábio Avelar (4) em que solicita sejam encaminhados ao

Superintendente Regional do DNIT pedido de providências para a aprovação do

projeto de restauração, com melhoramentos, e a abertura de processo licitatório das

obras na BR-040, entre o entroncamento da BR-356 e o Município de Ressaquinha,

os documentos apresentados na reunião desta Comissão de 21/10/2009, de autoria

dos Vereadores Darcy José de Souza e Mauro Lúcio da Silva, do Município de

Conselheiro Lafaiete, e de Michael Vespúcio da Costa Vasconcelos, Coordenador do

Movimento em Favor da Vida, e as notas taquigráficas desta reunião; seja

encaminhado ao Presidente do Sindiextra pedido de informações sobre a Rodovia do

Minério, acerca de sua extensão, das obras de arte necessárias e da possível

existência de dificuldade para a obtenção de licenciamento ambiental. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Gustavo Valadares, Presidente - Fábio Avelar - Paulo Guedes - Domingos Sávio.

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/11/2009

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e Ruy Muniz, membros da supracitada Comissão.

Estão presentes, também, os Deputados Célio Moreira e Tiago Ulisses. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Pimenta, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

debater a situação da saúde pública no Município de Conselheiro Lafaiete, em

especial nos Hospitais Queluz e São Camilo e na Maternidade São José, e a discutir

e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados a seguir:
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Projetos de Lei nºs 1.512/2007 (Deputado Carlos Mosconi) e 3.803/2009 (Deputado

Ruy Muniz), ambos em 1º turno. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

para ouvir as Sras. Danielle Vignoli Guzella Leite, Promotora de Justiça da Comarca

de Conselheiro Lafaiete; Terezinha Maria de Rezende Melo, Administradora do

Hospital Queluz; e Nely Marques Matos, Administradora do Hospital São Camilo,

representando o Sr. José Carlos Carvalho de Mendonça, Administrador do Hospital

São Camilo; e os Srs. Welfane Cordeiro Júnior, Coordenador Estadual de Atenção às

Urgências e Emergências da SES, representando o Sr. Marcus Vinícius Caetano

Pestana da Silva, Secretário de Estado de Saúde; Paulo Magno do Bem, Secretário

Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete, representando o Sr. José Milton de

Carvalho Rocha, Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete; Vereador Ivar de

Almeida Cerqueira Neto, Presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete;

Cláudio Maurício dos Santos Souza, Presidente do Conselho Municipal de Saúde de

Conselheiro Lafaiete; Amarílio Zebral, Vice-Presidente do Conselho Municipal de

Saúde de Conselheiro Lafaiete; Ângelo de Souza Júnior, 2º-Secretário do Conselho

Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete; e Marcos Bernardes Prates,

Administrador do Hospital e da Maternidade São José, que são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Padre João, autor do

requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos do Deputado Padre João (3) em que pleiteia seja solicitada ao

Secretário de Estado de Saúde a realização de estudos técnicos visando a criação de

uma Gerência Regional de Saúde que coordene as ações e os serviços de saúde no

Município de Conselheiro Lafaiete e região; seja realizada audiência pública no

Município de Conselheiro Lafaiete para avaliar os desdobramentos das propostas que

visam melhorar as ações e os serviços de saúde na região; e seja encaminhado ao

Presidente do Ipsemg pedido de providências para realização de novo acordo sobre
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os valores e metas de atendimento, objetivando melhorar o acesso dos servidores

públicos da região ao Hospital e à Maternidade São José. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e

demais participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Fahim Sawan - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo.

ATA DA 7ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/11/2009

Às 9h57min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Adelmo

Carneiro Leão, Juarez Távora, Lafayette de Andrada e Fábio Avelar (substituindo o

Deputado Inácio Franco, por indicação da Liderança do BPS), membros da Comissão

de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Está presente, também, o Deputado

Sargento Rodrigues. 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 proposiçõs da Comissão. Os Deputados Fábio Avelar e Sargento

Rodrigues se retiram da reunião. Suspende-se a reunião. Às 10h26min, são reabertos

os trabalhos. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, em turno

único, do Projeto de Lei nº 3.742/2009 (relator: Deputado Zé Maia). Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião conjunta, com edital a ser

publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2009.

Inácio Franco, Presidente - João Leite - Ademir Lucas - Fábio Avelar - Antônio

Carlos Arantes.
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ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 11/11/2009

Às 10h38min, comparecem na Sala das Comissões 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 Carlin Moura,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a deliberar sobre

proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.125/2008; 3.673 e 3.772/2009, que

receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 4.937 e 4.951/2009. Registra-se a presença da

Deputada Gláucia Brandão. 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 encaminhadao voto de congratulações com a

Universidade Federal de Itajubá - Unifei, por ter sido vencedora da 6ª Maratona

Universitária de Eficiência Energética, disputada em São Paulo, para incentivar a

produção e o desenvolvimento de protótipos de veículos sob nova tecnologia; Délio

Malheiros em que solicita seja realizada reunião de audiência pública, conjunta com a

Comissão de Saúde, para debater a regulamentação da Lei nº 18.372, de 2009, que

acrescenta à Lei nº 15.072, de 2004, que dispõe sobre a promoção da educação

alimentar e nutricional nas escolas públicas e privadas do sistema estadual de ensino,

dispositivo para determinar que os lanches comercializados sejam preparados

conforme padrões nutricionais compatíveis com a promoção da saúde dos alunos e a

prevenção da obesidade infantil. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
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próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Ruy Muniz, Presidente - Gláucia Brandão - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/11/2009

Às 14h32min, 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 discutir e votar pareceres de redação final e acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 568 e 1.731/2007, 2.261, 2736, 2.827, 2.684/2008,

3.035, 2.977, 3.306, 3.342, 3.347, 3.419, 3.424, 3.527, 3.530, 3.538 e 3.552/2009

(Deputado Ademir Lucas); 3.574, 3.584, 3.606, 3.612, 3.618, 3.620, 3.622, 3.623,

3.665, 3.668, 3.669, 3.678, 3.684, 3.686, 3,689, 3.690 e 3.691/2009 (Deputado Dimas

Fabiano), 3.702, 3.704, 3.710, 3.713, 3.716, 3.719, 3.721, 3.723, 3.726, 3.729, 3.731,

3.733, 3.737, 3.738, 3.739, 3.743, 3.746 e 3.748/2009 (Deputado Ronaldo

Magalhães). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

Pareceres de Redaçao Final dos Projetos de Lei nºs 568/2007, 2.827, 2.684/2008 e

3.035/2009 (relator: Deputado Ademir Lucas). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.731/2007, 2.261,

2.736, 2.977, 3.306, 3.342, 3.347, 3.419, 3.424, 3.527, 3.530, 3.538 e 3.552/2009

(relator: Deputado Ademir Lucas); 3.574, 3.584, 3.606, 3.612, 3.618, 3.620, 3.622,

3.623, 3.665, 3.668, 3.669, 3.678, 3.684, 3.686, 3,689, 3.690 e 3.691/2009

(relator:Deputado Dimas Fabiano), 3.702, 3.704, 3.710, 3.713, 3.716, 3.719, 3.721,
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3.723, 3.726, 3.729, 3.731, 3.733, 3.737, 3.738, 3.739, 3.743, 3.746 e 3.748/2009

(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, 18 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães - Ademir Lucas.

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

12/11/2009

Às 9h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite, Tenente

Lúcio e Ronaldo Magalhães (substituindo o Deputado Rômulo Veneroso, por

indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Tenente Lúcio, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou

como relatores os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.896/2009, em

turno único (Deputado Tenente Lúcio); 3.708/2009 (Deputado Rômulo Veneroso) e

3.761/2009 (Deputada Maria Tereza Lara), ambos no 1º turno. Registra-se a

presença dos Deputados Sargento Rodrigues e Carlos Gomes. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Ronan Rodrigues da

Silva e Cláudio Anderson dos Santos, Agentes Penitenciários, que são convidados a

tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Tenente Lúcio,

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
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proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 4.805 a 4.807, 4.900, 4.902 a

4.904, 4.909, 4.910, 4.928 e 4.929/2009, este com a Emenda nº 1. Passa-se à 3ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos do Deputado Tenente Lúcio em que solicita sejam ouvidos,

nesta reunião, representantes dos Agente Penitenciários; da Deputada Maria Tereza

Lara e dos Deputados Tenente Lúcio, João Leite e Rômulo Veneroso em que

solicitam seja realizada reunião de audiência pública no Município de Teófilo Otôni

para debater com a comunidade e as autoridades a segurança pública no Município e

região; da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados Tenente Lúcio e João Leite

em que solicitam seja encaminhado ao Presidente da Cemig pedido de providências

para efetuar melhorias na iluminação pública do Município de Unaí, com o intuito de

prevenir a violência e a criminalidade; do Deputado Sargento Rodrigues em que

solicita seja formulado voto de congratulações com o Cabo PM Luciano Santana

Bremer e com o Cabo PM Rogério Gomes da Silva pelos relevantes serviços

prestados à comunidade de Teófilo Otôni, especialmente na Escola Estadual de Barra

do Cedro. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Tenente Lúcio.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 12/11/2009

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Carlos Gomes e João Leite (substituindo o Deputado Eros Biondini, por indicação da

Liderança do BSD), 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
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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 publicado no “Diário do Legislativo”, em 30/10/2009, do Sr.

Josué Costa Valadão, Secretário de Governo da Prefeitura Municipal de Belo

Horizonte. O Presidente acusa o recebimento dos Projetos de Lei nºs 3.354 e

3.849/2009, em turno único, cuja relatoria avocou a si. Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 4.824 e 4.949/2009. 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

Gomes em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a

criação do Museu da Cachaça, inaugurado em 11/11/2009, e a importância da

gastronomia mineira, em especial o tradicional Restaurante Xico da Kafua. Cumprida

a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2009.

Tenente Lúcio, Presidente - Carlos Gomes - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 36ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

16/11/2009

Às 13 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e

Célio Moreira (substituindo o Deputado Fahim Sawan, por indicação da Liderança do

BSD), membros da supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada Ana

Maria Resende. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo,

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 a atual situação dos assentamentos

existentes no Distrito de Barra do Guaicuí, no Município de Várzea da Palma. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Lais
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Fonseca dos Santos, Superintendente Regional de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável do Norte de Minas, representando o Sr. José Carlos

Carvalho, Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e

Maria Magide Silva Resende, Presidente da Associação do PA Rompe Dia, e os Srs.

Luiz Antônio Pulchério Lopes Conde Bastos Rêgo Matos de Souza, Prefeito Municipal

de Várzea da Palma; Emerson Ferreira e Jairo Fraga, Vereadores da Câmara

Municipal de Várzea da Palma; Júlio Cesar de Souza, Técnico de Apoio do Serviço

de Desenvolvimento do Incra, representando Gilson de Souza, Superintendente

Regional desse Instituto; Wesley Mota França, Analista Ambiental do Núcleo de Apoio

aos Comitês do Igam em Montes Claros, representando Cleide Izabel Pedrosa de

Melo, Diretora-Geral da referida autarquia; Marilson Dalla Barnardino, técnico da

Emater; Antônio Cesário, representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de

Várzea da Palma; Rodrigo Novaes Calchadora, Gerente do núcleo do IEF em

Pirapora, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a

palavra ao Deputado Célio Moreira, autor do requerimento que deu origem ao debate,

para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para

que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta 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, 18 de novembro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Jayro Lessa - Padre João.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 16/11/2009

Às 13h15min, comparecem no Plenário da Assembleia os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo e Domingos Sávio, membros da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Doutor Viana, Fábio

Avelar e Gustavo Valadares. Havendo número regimental, o Deputado Doutor Viana,

1º-Vice-Presidente desta Casa, declara aberta a reunião e, logo após, passa a
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coordenação dos trabalhos ao Presidente da Comissão, Deputado Vanderlei

Jangrossi. Este, após 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, a ser realizada em forma de debate público, tem como finalidade discutir “A

contribuição de Minas para a reforma do Código Florestal Brasileiro” e registra a

presença dos Srs. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais; José Carlos Carvalho, Secretário de

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais; Helton

Damin da Silva, Chefe-Geral da Embrapa Florestas; Afonso Damásio Soares,

Superintendente Técnico da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas

Geais - Faemg -; Vilson Luiz da Silva, Presidente da Federação dos Trabalhadores na

Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -; Maria Dalce Ricas,

Superintendente Executiva da Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda -;

Irene Maria Cardoso, professora adjunta da Universidade Federal de Viçosa - UFV -;

e João Paulo Sarmento, Diretor de Monitoramento e Fiscalização Ambiental do IEF,

que são convidados a tomar assento à mesa. Os Deputados Vanderlei Jangrossi,

Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo e Domingos Sávio, autores do requerimento que

deu origem ao debate, tecem suas considerações iniciais; logo após, o Presidente

passa a palavra ao Sr. Helton Damin da Silva, Chefe-Geral da Embrapa Florestas, e à

Sra. Irene Maria Cardoso, professora adjunta da Universidade Federal de Viçosa, que

fazem suas exposições sobre o tema em questão. Abertos os debates, segue-se

ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Nessa fase, a Presidência

recebe documento da Associação dos Sindicatos Rurais do Sul de Minas Gerais -

Assul -, intitulado “Para além da simples e obscura hipocrisia...”. 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, 17 de novembro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Domingos Sávio.

ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
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FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 17/11/2009

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Antônio

Júlio, Antônio Carlos Arantes, Ademir Lucas (substituindo o Deputado Lafayette de

Andrada, por indicação da Liderança do BSD) e Ruy Muniz (substituindo o Deputado

Jayro Lessa, por indicação da Liderança do DEM), 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 25/11/2009 o

prazo para o recebimento de emendas ao Projeto de Resolução nº 3.996/2009.

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

Presidente determina a distribuição em avulso dos pareceres dos Projetos de Lei nºs

3.882/2009, que conclui pela rejeição da Emenda nº 2, e 2.960/2009, que conclui pela

rejeição da Emenda nº 3, apresentadas em Plenário, no 1º turno, dos quais é relator.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

extraordinária, na mesma data, às 19 horas, para apreciação dos pareceres dos

Projetos de Lei nºs 3.882 e 2.960/2009, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Inácio Franco - Jayro Lessa - Juarez

Távora - Lafayette de Andrada.

ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 17/11/2009

Às 19h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Adelmo Carneiro Leão, Inácio Franco, Juarez Távora e Lafayette de Andrada,

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
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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 25/11/2009 o prazo para o recebimento de emendas ao Projeto de

Resolução nº 3.996/2009. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres pela rejeição das Emendas nºs 2 apresentada ao Projeto de Lei nº

3.882/2009, e 3 ao Projeto de Lei nº 2.960/2009 (relator: Deputado Zé Maia), no 1º

turno. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Antônio Júlio - Juarez Távora - Lafayette de

Andrada.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/11/2009

Às 16h14min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Ruy Muniz e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada Comissão.

Estão presentes, também, os Deputados Domingos Sávio, Weliton Prado e Zé Maia.

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, a receber o grupo de

trabalho criado para acompanhar e avaliar as atividades da Universidade do Estado

de Minas Gerais - Uemg -, para conhecer o cronograma de atividades do grupo, 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
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sujeitas à apreciação do Plenário. É distribuído em avulso o parecer do relator ao

Projeto de Lei nº 2.215/2008, que conclui pela aprovação na forma do Substitutivo nº

1, em 1º turno. Registra-se a presença do Deputado Carlin Moura. A Presidência

interrompe a 1ª Fase da reunião para ouvir as Sras. Santuza Abras, Diretora-Geral do

Campus de Belo Horizonte da Uemg; Maria de Freitas Chagas, Professora da Uemg;

Maria Regina da Silva Barroso, Gerente de Gestão de Recursos Humanos da Reitoria

da Uemg; Vanessa Canton Pereira, Coordenadora da Graduação da Reitoria da

Uemg; Jacqueline da Silva Gonçalves Picoreli de Araújo, Analista Universitário da

Uemg; Maryvana Monteiro da Rocha, Analista Universitário da Uemg; e Luiza

Adelaide Lafetá, Presidente da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais -

UEE-MG -; e os Srs. Dijon de Moraes, Vice-Reitor da Uemg, representando a Sra.

Janete Gomes Barreto Paiva, Reitora da Uemg; Evandro Cançado Neves, Analista

Universitário da Uemg; e Rogério Bianchi Brasil, Vice-Diretor da Escola de Música da

Uemg; 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, são aprovados

requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja recebida por

esta Comissão a Sra. Mônica Flores de Carvalho Ribeiro, Diretora da Escola Estadual

Doutor Luiz Pinto de Almeida, vencedora do Prêmio Referência Nacional em Gestão

Escolar; Ruy Muniz, Gláucia Brandão, Carlin Moura e Dalmo Ribeiro Silva (2) em que

solicitam seja recebido o cronograma das atividades do grupo de trabalho da Uemg,

criado durante visita desta Comissão à Seplag em 10/8/2009, que estabelece

reuniões quinzenais às quintas-feiras, 14h30mim, na ALMG, e sejam encaminhadas à

Secretária de Estado de Planejamento e Gestão e ao Secretário de Estado de

Ciência e Tecnologia cópias das notas taquigráficas desta reunião; em que solicitam

sejam renovados convites ao Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia e à

Secretária de Estado de Planejamento e Gestão para participarem ou indicarem
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representantes para as reuniões do grupo de trabalho da Uemg. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Carlin Moura - Gláucia Brandão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.103/2008

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação do Circuito Turístico Nascentes das Gerais,

com sede no Município de Cássia.

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 2.103/2008 pretende declarar de utilidade pública a Associação

do Circuito Turístico Nascentes das Gerais, com sede no Município de Cássia, que

tem como finalidade a preservação e proteção do meio ambiente, o incentivo e a

divulgação do turismo da região.

Para alcançar suas metas, colabora com órgãos da administração pública direta e

indireta no desenvolvimento das atividades pertinentes ao seu objetivo; oferece

serviços de assistência técnica, econômica e jurídica aos seus associados, sempre

visando ao desenvolvimento e à melhoria das atividades por eles exercidas;

representa perante as autoridades administrativas, legislativas e judiciárias, federais,

estaduais e municipais, os interesses da classe que representa.

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 2.103/2008

em turno único.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2009.

Tenente Lúcio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.471/2008

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar denominação de Geraldo Rodrigues Gomes à estrada que liga o

Município de Pai Pedro ao entroncamento da MGC-122.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que

apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do

art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.471/2008 tem por finalidade dar a denominação de Geraldo

Rodrigues Gomes à estrada que liga o Município de Pai Pedro ao entroncamento com

a MGC-122.

Ressalte-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como objetivo registrar que o trecho rodoviário de que trata a proposição

faz parte do Programa de Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos

Municípios – Proacesso –, da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.

Quanto ao mérito, cabe destacar que, nascido no Município de Pai Pedro, em 1936,

Geraldo Rodrigues Gomes sobressaiu-se como líder político do norte do Estado,

apesar de todas as dificuldades impostas pela época. Foi eleito vereador no

Município de Porteirinha, exercendo três mandatos consecutivos. O seu trabalho é

ainda hoje reconhecido pelo povo norte-mineiro.

Portanto, a homenagem que lhe está sendo feita por intermédio do projeto de lei em

análise pretende demonstrar o reconhecimento aos serviços prestados a essas

comunidades.



____________________________________________________________________________
1580

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.471/2008, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2009.

Rêmolo Aloise, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.412/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar denominação à Rodovia LMG-808, que liga o Bairro Nova Contagem, no

Município de Contagem, ao Distrito de Caracóis, no Município de Esmeraldas.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que

apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria,

nos termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.412/2009 tem por finalidade dar a denominação de Prefeito

Evaristo Belém à Rodovia LMG-808, que liga o Bairro de Nova Contagem, no

Município de Contagem, ao Distrito de Caracóis, no Município de Esmeraldas.

Natural do Município de Santa Quitéria, hoje Esmeraldas, Evaristo Belém trabalhou

como chefe de disciplina no Grupo Escolar Visconde de Caeté de 1928 a 1952.

Por ocasião da divisão administrativa do Estado de Minas Gerais em 1948,

participou ativamente da reemancipação de Contagem e, em 22/3/53, assumiu a

Prefeitura até 30/1/55, concentrando seus esforços nas áreas da energia, do

transporte, da urbanização, da saúde, da educação e da assistência social.

Foi responsável pela ampliação do serviço de energia elétrica com extensões de

redes de abastecimento e distribuição; pela continuidade da implantação do sistemas

de abastecimento de água, com a perfuração de novos poços artesianos e a

construção da caixa de distribuição erguida na antiga Praça do Rosário, além da

construção de redes de esgoto sanitário.

Muito contribuiu para a abertura de novas escolas, como a Escola Municipal do
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Bairro Nacional, e a implantação do Seminário São José, dos padres carmelitas,

instituição que muitos benefícios prestou à causa do ensino e da educação em

Contagem.

Visando à expansão urbana do Município, seu mandato priorizou a construção de

vias públicas, com ênfase para a abertura da Avenida João César de Oliveira ligando

a sede à Cidade Industrial. Em razão dessa obra, Contagem experimentou sua maior

expansão urbana, com a implantação de diversos bairros, que hoje centralizam a

economia do Município.

A homenagem que lhe está sendo feita por intermédio do projeto de lei em análise é

justa e oportuna, demonstrando o reconhecimento da população pelos relevantes

serviços por ele prestados ao Município.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade suprimir o art. 2º, que determina ao Departamento de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais providenciar a sinalização do

trecho denominado, por ser esta uma atribuição intrínseca às competências desse

órgão.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.412/2009, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2009.

Djalma Diniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.897/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Pescadores Profissionais do Município de Jacinto,

com sede no Município de Jacinto.

Examinada a matéria 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 ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento
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Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.897/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Pescadores Profissionais do Município de Jacinto, com sede no Município de

Jacinto, que tem como finalidade apoiar a produção da piscicultura, visando ao

fortalecimento econômico e social dos seus associados.

Para a consecução de suas metas, orienta sobre a criação e produção dos

alevinos; assessora e representa os pescadores na comercialização de produtos

tanto no comércio atacadista, como no varejo; promove reuniões, cursos e seminários

sobre temas relacionados aos seus objetivos; filia-se a outras entidades congêneres,

além de firmar convênios com órgãos públicos e privados para subsidiar suas

iniciativas.

Esclareça-se que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por finalidade retificar o nome da entidade, do acordo com a forma

consignada no art. 1º do seu estatuto.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.897/2009, em turno

único, com o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2009.

Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.898/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 3.898/2009, que autoriza a

abertura de crédito especial ao Orçamento Fiscal do Estado em favor da Fundação

Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas -

Hidroex -, foi encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem n° 426/2009.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 29/10/2009, foi o projeto distribuído à

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, nos termos do art. 160 da

Constituição do Estado e do art. 204 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa.
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Em conformidade com o rito regimental disposto no § 2° do art. 204 do Regimento

Interno, foi concedido o prazo de 20 dias para apresentação de emendas. No decurso

do prazo regimental, não houve apresentação de emendas.

Fundamentação

O projeto de lei em tela visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito especial, no

valor de R$650.000,00, em favor da Fundação Centro Internacional de Educação,

Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas - Hidroex.

A Lei Federal n° 4.320, de 1964, no inciso II do ar t. 40, define como créditos

especiais os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária

específica. A Lei Orçamentária Anual - LOA - de 2009, Lei n° 18.022, foi aprovada em

9/1/2009, data anterior à transformação do Centro de Pesquisa em Fundação

Hidroex, o que se deu em 11/9/2009, por meio da Lei n° 18.505, de 2009. Por isso, é

necessária a abertura do crédito especial pela ausência de dotação orçamentária

específica capaz de destinar recursos para o pagamento das despesas necessárias

para cobrir o acréscimo de gastos com pessoal com a criação da Hidroex.

Também determina a Lei n° 4.320, de 1964, que os cr éditos especiais devem ser

autorizados por lei, dependem da existência de recursos e devem ser precedidos de

exposição justificativa. Já o § 1° do art. 43 defin e quais são os recursos que podem

ser utilizados para a abertura dos créditos especiais, sendo que o inciso III trata da

anulação de dotações orçamentárias autorizadas em lei. É exatamente essa a fonte

de recursos utilizada para abrir o crédito especial em favor da Hidroex, conforme

dispõe o § 2° do art. 2° do projeto em tela, que an ula R$650.000,00 da dotação

destinada à Reserva de Contingência, transferindo para a ação Remuneração de

Pessoal Ativo e Encargos Sociais, criada pelo projeto em análise dentro do programa

Apoio à Administração Pública, o que atende à exigência legal.

Já o art. 2° do projeto autoriza o Poder Executivo a compatibilizar o Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, de 2008 a 2011, com as alterações

decorrentes da criação da unidade orçamentária “Fundação Centro Internacional de

Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas - HIDROEX”.

Destacamos que a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, Lei Complementar

Federal nº 101, de 2000, estabelece limites para os gastos com despesa com pessoal
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nos arts. 19 e 20. No caso do Poder Executivo Estadual, esse limite é de 49% da

Receita Corrente Líquida - RCL. Já o art. 16 da LRF exige que qualquer ato que

acarrete aumento de despesa seja acompanhado da estimativa do impacto

orçamentário-financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois

exercícios subsequentes. Adicionalmente, o ordenador da despesa deverá fazer uma

declaração de que os gastos estão adequados à LOA e são compatíveis com o plano

plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

De acordo com dados extraídos do Armazém Siafi em 29/10/2009, a execução

orçamentária, regulamentada pelo § 2o do art. 18 da LRF, até o mês de setembro

indica que a despesa com pessoal do Poder Executivo encontra-se dentro do limite

prudencial de 46,55% da RCL definido no parágrafo único do art. 22 da LRF.

Destacamos que, embora a RCL de R$38,9 bilhões estimada para o corrente ano não

venha se realizando devido à crise financeira internacional, a expectativa é que, com

o fim da crise, a arrecadação tributária volte a subir, permitindo ao Poder Executivo

sair do limite prudencial.

Feitas as ressalvas acima e tendo em vista que o crédito especial não cria nem

aumenta despesas, mas apenas autoriza a abertura de crédito ao orçamento atual,

entendemos que o projeto em análise atende às exigências legais e, portanto, não

encontra óbice a sua aprovação.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.898/2009, em

turno único.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2009.

Inácio Franco, Presidente - Zé Maia, relator - Ademir Lucas - Fábio Avelar - João

Leite - Antônio Carlos Arantes.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.900/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe, encaminhado a

esta Casa por meio da Mensagem n° 429/2009, autoriz a a abertura de crédito

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Contas do
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Estado de Minas Gerais.

Publicado no “Diário do Legislativo“ em 29/10/2009, foi o projeto distribuído a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e

do art. 204 do Regimento Interno.

Nos termos do § 2° do referido art. 204, foi conced ido prazo de 20 dias para

apresentação de emendas. No decurso do prazo regimental, não foram apresentadas

emendas.

Fundamentação

O projeto de lei em tela autoriza o Poder Executivo 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.

O referido crédito destina-se a atender às despesas de pessoal e encargos sociais,

no valor de R$9.821.460,00 e às despesas de custeio para execução do Programa de

Modernização do Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios

Brasileiros – Promoex, no valor de R$914.008,01.

De acordo com a Lei Federal n° 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro, os créditos suplementares destinam-se ao reforço de dotação

orçamentária insuficientemente prevista na lei do orçamento. Dispõe, ainda, a referida

lei em seu art. 42 que os créditos serão autorizados por lei e abertos por decreto. A

abertura dos créditos depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à

despesa e será precedida de exposição justificativa.

Assim, no momento da abertura dos créditos suplementares, o Poder Executivo

deve avaliar se as fontes de recursos que pretende utilizar estão incluídas no rol

previsto no § 1° do art. 43 da mencionada lei.

Ademais, deve-se considerar o limite com despesa de pessoal estabelecido no art.

20, II, ”a”, da Lei Complementar n°101, de 2000, - Lei de Responsabilidade Fiscal

para o Poder Legislativo, no qual está incluso o Tribunal de Contas do Estado. Tal

limite corresponde a 3% da Receita Corrente Líquida; entretanto, o valor destinado ao

Tribunal de Contas é apurado de forma proporcional à média das despesas com

pessoal verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao

exercício do ano 2000, em percentual da receita corrente líquida. De acordo com o
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“site” do Tribunal de Contas do Estado o percentual apurado é de 0,7342%, para o

limite prudencial e de 0,7728% para o limite máximo.

De acordo com dados extraídos do Armazém do Sistema Integrado de

Administração Financeira - Siafi - as despesas com pessoal do Tribunal de Contas do

Estado, até 15/11/2009, considerando a receita corrente líquida dos últimos 12 meses

e tomando-se como referência o mês de agosto, apresenta o valor de 0,69%,

portanto, dentro dos limites legais. Deve-se considerar, ainda, que segundo a

Mensagem n°429, de 2009, que encaminhou o projeto d e lei em tela a esta Casa, o

crédito suplementar será coberto com recursos do próprio Tribunal de Contas, não

havendo aporte de recursos do Tesouro Estadual, ou seja, haverá apenas

remanejamento dos recursos orçamentários.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.900/2009, em

turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2009.

Inácio Franco, Presidente - Zé Maia, relator - João Leite - Ademir Lucas - Fábio

Avelar.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 55/2009

(Nova Redação, nos Termos do § 1º do Art. 138 do Regimento Interno)

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa Legislativa por

meio da Mensagem nº 416/2009, o projeto de lei complementar em epígrafe “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”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 16/10/2009, foi a proposição distribuída à

Comissão de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

A Comissão de Constituição de Constituição e Justiça, ao analisar a matéria,

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, I, “a”, combinado com o art. 188 do

Regimento Interno, emitir parecer sobre os aspectos de mérito da proposição.
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Fundamentação

A proposição em epígrafe propõe, essencialmente, alterações na estrutura orgânica

da Advocacia-Geral do Estado - AGE. Para tanto, estão sendo alteradas as Leis

Complementares nºs 81, de 10/8/2004, e 83, de 28/1/2005.

O projeto prevê a criação da Câmara de Coordenação da AGE, que integrará as

unidades colegiadas da AGE. A composição da Câmara está prevista no projeto, e as

suas competências serão definidas em decreto.

O projeto propõe também a divisão da Subadvocacia-Geral do Contencioso em

duas unidades: Procuradorias Especializadas e Advocacias Regionais do Estado. Tal

alteração incide sobre o inciso IV do art. 2º da referida Lei Complementar nº 83. Com

a extinção da Subadvocacia-Geral do Contencioso, o projeto propõe a transformação

do cargo de Subadvogado-Geral do Contencioso e do cargo de Consultor Jurídico-

Chefe em cargos de Procurador-Chefe. Tais cargos estão previstos no art. 1º da Lei

Delegada nº 177, de 26/1/2007, e têm a mesma remuneração, além de atribuições

semelhantes.

Propõe-se ainda alterações referentes à composição do Conselho Superior da AGE

e ao estabelecimento de regras para a eleição de seus membros.

Destaca-se, também, entre as medidas propostas pelo projeto de lei, a inclusão,

entre os deveres do Procurador do Estado, do dever de prestar informações sobre a

execução de suas atribuições, incluindo o uso de sistema informatizado, bem como a

possibilidade de o Advogado-Geral do Estado colocar à disposição de entidade

representativa da classe de Procuradores do Estado um membro da carreira eleito

para exercer o cargo de Presidente. Cuida, por fim, a proposição de atribuir à

Consultoria Jurídica da AGE a supervisão técnica das unidades jurídicas das

Secretarias de Estado e dos órgãos das administrações direta e indireta que exerçam

a advocacia consultiva. Ademais, estabelece a subordinação técnica das

Procuradorias das autarquias e das fundações instituídas e mantidas pelo Estado à

AGE.

A Comissão de Constituição e Justiça analisou a matéria quanto aos seus aspectos

jurídicos e não encontrou óbice à sua tramitação, mesmo no que se refere à sua

adequação à Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, Lei Complementar nº 101, de
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4/5/2000.

Não se pode deixar de mencionar que a reestruturação dos órgãos do poder público

é uma demanda constante que busca a melhor operacionalização e eficiência da

administração pública. No caso específico da AGE, como seu campo de atuação, por

meio da Emenda à Constituição nº 56, de 11/7/2003, passou a compreender as

operações de representação judicial e extrajudicial do Estado, bem como as funções

de consultoria e assessoramento do Poder Executivo, fica evidente a necessidade do

aperfeiçoamento de sua estrutura orgânica. É por tais motivos que, segundo a

justificação apresentada pelo Governador do Estado, se propõe a reformulação da

estrutura do órgão.

Ressaltamos, assim, a conveniência e a oportunidade das medidas propostas e

vislumbramos a possibilidade de fazer alguns aprimoramentos ao texto do projeto.

No que se refere à liberação de um dos Procuradores do Estado para o exercício do

cargo de Presidente da entidade representativa da sua classe, entendemos que não

deve ser ela uma faculdade, como previsto no projeto, e sim uma determinação, o

que conferirá maior autonomia representativa da classe. Aliás, o art. 37, VI, da

Constituição Federal garante ao servidor público o direito à livre associação sindical.

Propomos, assim, uma alteração no “caput” do art. 26-B da Lei Complementar nº 81,

de 2004.

Por oportuno, incluímos ainda no projeto alterações no “caput” do art. 22-A da Lei

Complementar nº 81/2004, que dispõe sobre a promoção por merecimento dos

Procuradores do Estado, no caso de não haver servidor que preencha os requisitos

estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 19 da referida lei.

Propomos, também, o acréscimo de parágrafos ao art. 30-A da Lei Complementar

nº 81, de 2004, que permite a remoção dos Procuradores mediante permuta.

Por fim, sugestões de alteração aprovadas nesta Comissão incorporam alterações

que visam a aperfeiçoar a proposta. Assim, por exemplo, o texto do inciso X do art. 27

da Lei Complementar nº 81, de 2004, fica mais sucinto, cabendo ao Procurador do

Estado “prestar informações sobre a execução de suas atribuições”. Ademais, fica

estatuído que o Procurador afastado do efetivo exercício do cargo não poderá ser

promovido por merecimento. Além disso, ele perderá o direito à promoção por
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merecimento, caso sofra punição disciplinar no período aquisitivo. A carteira de

identidade funcional será aprovada pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral do

Estado, que também deverá aprovar a remoção de ofício. O Procurador do Estado

designado para substituir o detentor de função de chefia ou coordenação perceberá a

remuneração correspondente ao cargo na proporção dos dias de efetiva substituição,

a contar do trigésimo dia, não se aplicando essa regra ao titular de cargo que tenha

por atribuição exercer a substituição.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar

nº 55/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004, que institui as carreiras

do Grupo de Atividades Jurídicas do Poder Executivo, e 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 Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os incisos II e IV do art. 2º da Lei Complementar nº 83, de 28 de janeiro de

2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)

II - as 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 nas áreas 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. 5º-A - A Câmara de Coordenação da AGE tem a seguinte composição:

I - o Advogado-Geral do Estado;

II - os Advogados-Gerais Adjuntos do Estado;

III - o Corregedor da AGE;

IV - os 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 - O Conselho Superior da AGE é integrado pelos seguintes membros:

I - o Advogado-Geral do Estado, que é seu Presidente;

II - os Advogados-Gerais Adjuntos, que são seus Vice-Presidentes;

III - um representante eleito dentre os Procuradores-Chefes;

IV - um representante eleito dentre os 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 ocorrerão no mês de fevereiro

de cada ano para mandato de um ano, permitida uma recondução.

§ 2º - Os representantes de que tratam os incisos III e IV do “caput” serão eleitos

por seus respectivos 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 - (...)

X - prestar informações sobre a execução de suas atribuições.”.

Art. 5º - A Lei Complementar nº 81, de 2004, fica acrescida do seguinte art. 26-B:

“Art. 26-B - O Advogado-Geral do Estado colocará à disposição de entidade
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representativa da classe de Procuradores do Estado um membro da carreira eleito

para exercer o cargo de seu Presidente.

§ 1º - A disponibilidade 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 tiver

como associados 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 das 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 - O “caput” do art. 20 da Lei Complementar nº 81, de 2004, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 20 - O Procurador do Estado afastado do efetivo exercício do cargo não

poderá ser promovido por merecimento.”.

Art. 9º - O art. 22 da Lei Complementar nº 81, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 22 - Perderá o direito à promoção por merecimento o Procurador do Estado

que, no período aquisitivo, sofrer punição disciplinar.”.

Art. 10 - O art. 22-A da Lei Complementar nº 81, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:
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“ Art. 22-A - Dispensar-se-ão o cumprimento dos requisitos previstos nos incisos I, II

e III do art. 19, para promoção por merecimento, e a condição prevista no § 2º do art.

21, para a promoção por antiguidade, se não houver quem preencha tais requisitos

ou se quem os preencher recusar a promoção.”.

Art. 11 - O inciso II do art. 26 da Lei Complementar nº 81, de 2004, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 26 - (…)

II - possuir carteira de identidade funcional, conforme modelo aprovado pelo

Conselho Superior da Advocacia Geral do Estado;”.

Art. 12 - Fica acrescentado à Lei Complementar nº 81, de 2004, o seguinte art. 26-

C:

“Art. 26-C - O Procurador do Estado designado para substituir o detentor de função

de chefia ou função de coordenação, por período igual ou superior a 30 dias

consecutivos, perceberá a remuneração equivalente ao cargo ou à função,

correspondente aos dias de efetiva substituição.

Parágrafo único - O disposto no “caput” não se aplica ao titular de cargo que tenha

por atribuição exercer a substituição.”.

Art. 13 - O inciso I do § 1º do art. 30-A da Lei Complementar nº 81, de 2004, passa

a vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido dos seguintes §§ 3º a 5º:

“Art. 30-A - (...)

§ 1º - (...)

I - de ofício, por comprovada necessidade do serviço, desde que aprovada

previamente pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral do Estado;

(...)

§ 3º - É permitida a remoção a pedido mediante permuta, respeitado o critério de

antiguidade, na forma de regulamento.

§ 4º - O Procurador do Estado que for removido por permuta fica impedido de

concorrer à remoção a pedido, mesmo por permuta, durante um ano, para a unidade

de origem.

§ 5º - O disposto no inciso III do § 1º não se aplica às situações constituídas antes

do ingresso na carreira de Procurador do Estado.”.
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Art. 14 - Na consecução das alterações na estrutura orgânica da AGE incidentes

sobre o inciso IV do art. 2º da Lei Complementar n º 83, de 2005, a que se refere o

art. 1º desta lei, a Subadvocacia-Geral do Contencioso fica transformada em

Procuradoria Especializada, com as atribuições e a denominação definidas em

decreto.

Art. 15 - O § 1º do art. 3º da Lei Complementar nº 81, de 2004, passa a vigorar com

a seguinte redação, ficando o artigo acrescido dos seguintes §§ 4º e 5º:

“Art. 3º - (...)

§ 1º - O local de exercício dos cargos a que se refere o “caput” deste artigo será

definido em deliberação pelo Conselho Superior da AGE.

(...)

§ 4º - O provimento dos cargos de chefia, nos setores jurídicos dos órgãos a que se

referem os incisos I, II e III deste artigo, é privativo de Procuradores do Estado nos

termos do art. 132 da Constituição da República.

§ 5º - Nenhuma manifestação jurídica de órgão, autarquia e fundação pública

estadual terá validade sem visto ou aprovação de Procurador do Estado”.

Art. 16 - O Procurador do Estado quando exercer, além de suas atribuições

ordinárias, outras decorrentes da substituição de outro Procurador do Estado, em

virtude de férias, licença ou qualquer outra hipótese de afastamento ou impedimento,

perceberá gratificação mensal equivalente a 1/3 (um terço) de seus vencimentos.

§ 1º - O valor da gratificação será fixado por ato do Advogado-Geral do Estado,

proporcionalmente ao período da substituição.

§ 2º - O Procurador do Estado só poderá receber a gratificação de que trata este

dispositivo até o limite máximo de cento e vinte dias a cada período de trezentos e

sessenta e cinco dias.

§ 3º - Ao final de cada período de trinta dias, o Procurador do Estado interessado

requererá o pagamento da gratificação ao Advogado-Geral do Estado, indicando os

termos inicial e final da substituição, o nome do Procurador substituído, o motivo da

substituição e o relatório das atividades desempenhadas, fatos esses que deverão

estar devidamente atestados por sua chefia imediata.

Art. 17 - O art. 7º da Lei Complementar nº 81, de 2004, fica acrescido do seguinte
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inciso III:

“Art. 7º - (...)

III - ter período mínimo de três anos de exercício de atividade jurídica, privativa de

bacharel em Direito.”.

Art. 18 - O inciso I do art. 10 da Lei Complementar nº 81, de 2004, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 10 - (...)

I - o cumprimento dos requisitos constantes nos incisos VI e VII do § 1º do art. 8º,

bem como nos incisos I, II e III do art. 7º desta lei complementar;” .

Art. 19 - O art. 52 da Lei Complementar nº 81, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 52 - O cargo de provimento em comissão de recrutamento limitado lotado em

procuradoria de autarquia ou fundação pública deverá ser ocupado por Procurador do

Estado, indicado pelo Advogado-Geral do Estado, mediante nomeação do

Governador do Estado.

Art. 20 - Os incisos II e VI do art. 5º da Lei Complementar nº 83, de 2005, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º - (...)

II - deliberar sobre matéria de interesse da AGE;

(...)

VI - deliberar sobre realização de concurso para ingresso na carreira e sobre

prorrogação de seu prazo de validade, até o limite permitido pela Constituição

Federal;”.

Art. 21 - Fica vedado ao Procurador do Estado o exercício da advocacia privada

contra o Estado de Minas Gerais, suas autarquias e fundações públicas.

Art. 22 - O Corregedor-Geral da Advocacia-Geral do Estado será eleito pelos

Procuradores do Estado em exercício na data da eleição, que será realizada

concomitantemente à do Conselho Superior da AGE, para mandato de dois anos,

permitida uma recondução, observado o mesmo procedimento.

§ 1º - A eleição do Corregedor-Geral da AGE far-se-á na forma de resolução

expedida pelo Advogado-Geral do Estado.
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§ 2º - O Corregedor-Geral da AGE será nomeado pelo Governador do Estado e

empossado, com imediato exercício, perante o Conselho Superior da Advocacia-

Geral do Estado.

Art. 23 - O art. 3º da Lei Complementar nº 83, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 3º - O Advogado-Geral do Estado, nos seus impedimentos, será substituído

pelo Advogado-Geral Adjunto do Estado mais antigo no cargo”.

Art. 24 - O art. 4º, incisos I e XII, da Lei Complementar nº 81, de 2004, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - (...)

I - representar judicial e extrajudicialmente os órgãos e as entidades das

administrações públicas direta, autárquica e fundacional do Estado, de acordo com

sua lotação;

(...)

XII - desempenhar outras atribuições expressamente cometidas por lei.”.

Art. 25 - Fica revogado o art. 2º-A, bem como o inciso XIII do art. 5º, da Lei

Complementar nº 83, de 28 de janeiro de 2005.

Art. 26 - Ficam revogados os arts. 5º, 6º, 31, bem como os incisos I e V do art. 28,

da Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004.

Art. 27 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Lafayette de Andrada, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 56/2009

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Assembleia Legislativa

por meio da Mensagem nº 430/2009, o projeto de lei complementar em epígrafe dá

nova redação ao art. 8º da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002, que institui o

Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores públicos do

Estado e dá outras providências.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
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por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, vem agora o projeto a esta

Comissão para que seja emitido parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 102, I,

combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise pretende dar nova redação ao art. 8º da Lei Complementar

nº 64, de 25/3/2002, que institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social

dos servidores públicos do Estado e dá outras providências. Visa fundamentalmente

a precisar as situações de aposentadoria por invalidez permanente. Além disso,

revoga o § 4º do art. 28 e o art. 33 da mesma lei.

A Comissão de Constituição e Justiça, baseando-se na competência do Estado

para disciplinar o regime próprio de previdência de seus servidores e nas normas

gerais atinentes à matéria, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do projeto. Apresentou ainda três emendas a fim de adequá-lo aos preceitos da

técnica legislativa.

No mérito, ressaltamos que a inclusão de doenças decorrentes de contaminação

por radiação no rol de doenças graves, contagiosas ou incuráveis do art. 8º da Lei

Complementar nº 64, de 2002, consubstancia mais uma garantia para os servidores

do Estado. Além disso, previne conflitos no tocante a aposentadoria por invalidez com

proventos integrais no âmbito do regime próprio de previdência desses servidores,

uma vez que essas doenças constam da correspondente relação da Lei Federal nº

8.213, de 24/7/91, que dispõe sobre os planos de benefícios do Regime Geral de

Previdência Social.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, não concordamos com a exclusão do

pênfigo foliáceo da referida lista de doenças da lei estadual, pois, além de

consubstanciar doença grave, o pênfigo integra a relação de patologias que justificam

a aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais nos termos da Lei

Federal nº 6.880, de 9/12/80, que dispõe sobre o estatuto dos militares da União.

Da mesma forma, opinamos pela inclusão da fibrose cística (mucoviscidose) na

enumeração de doenças em questão. Com efeito, nos termos da Lei Federal nº

9.250, de 1995, que altera a legislação do Imposto de Renda das Pessoas Físicas,

essa patologia compõe a relação de moléstias graves que isentam o contribuinte do
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recolhimento do Imposto de Renda.

Registramos, por outro lado, que estudo técnico do Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg – concluiu pela necessidade de se

acrescentarem as seguintes patologias à relação de doenças graves, contagiosas ou

incuráveis motivadoras de aposentadoria por invalidez permanente com proventos

integrais no âmbito do Regime Próprio de Previdência dos servidores do Estado:

artrite reumatoide e lúpus eritematoso disseminado (sistêmico).

Apresentamos, então, ao final deste parecer, emenda para promover essa alteração

e incluir as patologias referidas no rol de doenças consideradas graves, contagiosas

ou incuráveis para fins de aposentadoria por invalidez com proventos integrais nos

termos da Lei Complementar nº 64, de 2002. Dessa forma, entendemos que a lei

estadual garantirá ampla proteção aos servidores do Estado no que toca aos riscos

de saúde.

Observamos, não obstante, que a aposentadoria por invalidez tem sempre como

pressuposto a constatação, por junta médica competente, da incapacidade para o

exercício do cargo ou mesmo para readaptação no serviço público, conforme se

infere do art. 40, § 1o, I, da Constituição da República e do art. 13 da Lei

Complementar nº 64, de 2002. Entendemos, assim, que esse aspecto deve ser mais

bem explicitado na lei estadual, para evitar dúvidas quanto ao efeito da previsão legal

da relação de doenças graves, contagiosas ou incuráveis. O direito a aposentadoria

decorre da invalidez; se esta advém de doença especificada em lei, o servidor tem

direito à percepção de proventos integrais. Sugerimos, então, acrescentar-se ao

inciso III do “caput” do art. 8o da Lei Complementar nº 64, de 2002, remissão

expressa ao art. 13 da mesma lei.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

56/2009 com as Emendas nos 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça, e as

Emendas nºs 4 e 5, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 4

No inciso III do § 1º do art. 8º da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002,

a que se refere o art. 1º do projeto, acrescentem-se as seguintes enfermidades:
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“artrite reumatoide”, “fibrose cística (mucoviscidose)”, “lúpus eritematoso disseminado

(sistêmico)” e “pênfigo foliáceo”.

EMENDA Nº 5

Dê-se ao inciso III do “caput” do art. 8º da Lei Complementar nº 64, de 25 de março

de 2002, a que se refere o art. 1º do projeto, a seguinte redação:

“Art. 1o - (...)

“Art. 8o - (...)

III - por invalidez permanente, atestada na forma do art. 13:”.”.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Lafayette de Andrada - Neider Moreira -

Carlin Moura.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.194/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, o Projeto de Lei nº 3.194/2009 “declara

patrimônio cultural do Estado os reisados, ternos ou folias de reis”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 4/4/2009, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

O projeto vem a esta Comissão para receber parecer sobre a sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise declara patrimônio cultural do Estado os reisados, ternos

ou folias de reis. Segundo o autor do projeto, as folias de reis, reisados ou ternos de

reis são manifestações culturais festivas de caráter religioso e origem portuguesa,

que aportaram no Brasil em meados do século XVIII. Em Portugal, o objetivo precípuo

dessas manifestações era divertir a população; no Brasil, entretanto, focou mais

profundamente a questão religiosa, perdendo em grande parte o caráter de

descontração com que aqui chegou. Recebida das mãos dos colonizadores

portugueses e desenvolvida no Brasil com características próprias, a folia de reis é

uma manifestação de rara beleza, e os preciosos versos são preservados de geração
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em geração por tradição oral.

A Constituição da República declara que constituem patrimônio cultural brasileiro os

bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto,

portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos

formadores da sociedade brasileira, passando, em seguida, a fazer uma enumeração

exemplificativa de alguns bens inseridos nesse conceito. Assim dispõe seu art. 216.

A Carta Maior estabelece, ainda, no § 1o do citado artigo, que o poder público, com

a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro,

por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de

outras formas de acautelamento e preservação.

Segundo Marcos Paulo de Souza Miranda:

“A primeira observação que nos impõe acerca de tal conceituação diz respeito ao

reconhecimento pela Constituição de que os bens culturais não se resumem àqueles

materializados em objetos físicos (tais como prédios históricos, esculturas, livros

raros, etc.), abrangendo também o chamado patrimônio cultural intangível ou

imaterial, constituído por elementos tais como as tradições, o folclore, os saberes, as

línguas, as festas e manifestações populares, etc., que passaram a receber

expressamente a tutela de nosso ordenamento.

Um outro grande avanço que se verifica é o do abandono dos conceitos de

‘excepcionalidade’ e ‘monumentalidade’ como pressupostos para o reconhecimento

de determinado bem como sendo integrante do patrimônio cultural nacional. De

acordo com a nova ordem constitucional, não se pretende somente a proteção de

monumentos e de coisas de aparência grandiosa. Busca-se a proteção da

diversidade cultural brasileira em todos os seus mais variados aspectos, inclusive dos

valores populares, indígenas e afro-brasileiros” (“Tutela do Patrimônio Cultural

Brasileiro”. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 51).

No que diz respeito à competência do Estado para tratar dessa matéria, a

Constituição da República, em seu art. 23, inciso III, estabelece que é competência

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a proteção dos

documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os

monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos.
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O art. 24, inciso VII, por sua vez, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal

competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico,

cultural, artístico, turístico e paisagístico.

O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha-MG

- tem por finalidade pesquisar, proteger e promover o patrimônio cultural do Estado. A

Lei Delegada nº 81, de 29/1/2003, no parágrafo único do seu art. 2º, determina que as

competências que detalham a finalidade do Instituto serão estabelecidas em decreto.

O referido dispositivo legal foi regulamentado pelo Decreto nº 44.780, de 16/4/2008,

que contém o estatuto do Iepha-MG. Com fundamento no art. 2º da referida lei

delegada, ele dispõe, no seu art. 2º, que ao Instituto compete promover a adoção de

medidas administrativas para a conservação e proteção do patrimônio cultural, por

meio de tombamento e de outras formas de acautelamento. Entre tais medidas, o art.

3º do decreto destaca o inventário, com a identificação dos bens culturais. Determina,

ainda, que, para a execução da identificação dos bens culturais, devem ser utilizados

critérios técnicos de natureza histórica, artística, sociológica, antropológica e

ecológica, que possibilitem ao Iepha fornecer suporte a ações administrativas e legais

de competência do poder público. O artigo destaca também o registro de bens

culturais de natureza imaterial ou intangível, realizado de acordo com o Decreto nº

42.505, de 15/4/2002.

As formas de registro de bens culturais de natureza imaterial ou intangível que

constituem patrimônio cultural de Minas Gerais estão disciplinadas no Decreto nº

42.505, de 2002. Nos termos do art. 1º, § 1º, o registro de um bem imaterial se dá

com a sua inscrição em um dos quatro Livros de Registro, a saber: o Livro dos

Saberes, onde são inscritos os conhecimentos e os modos de fazer enraizados no

cotidiano das comunidades; o Livro das Celebrações, onde são inscritos os rituais e

as festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do

entretenimento e de outras práticas sociais; o Livro das Formas de Expressão, onde

são inscritas as manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; e o

Livro dos Lugares, onde são inscritos mercados, feiras, santuários, praças e demais

espaços nos quais se concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas.

A Lei Delegada nº 170, de 25/1/2007, dispõe, no seu art. 2º, que compete ao
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Conselho Estadual do Patrimônio Cultural - Conep - decidir sobre o registro de bens,

determinando a sua inscrição no respectivo livro. O Conep é um órgão colegiado de

natureza deliberativa, subordinado à Secretaria de Estado de Cultura, ao qual

compete deliberar sobre diretrizes, políticas e outras medidas correlatas à defesa e

preservação do patrimônio cultural do Estado. Por força do Decreto nº 44.780, de

2008, o Iepha-MG presta ao Conep apoio técnico, científico e operacional para a

formulação e execução da política de preservação, promoção e proteção do

patrimônio cultural. O Conep é composto por membros natos e por membros

designados. São os primeiros o Secretário de Estado de Cultura, que é seu

Presidente, e o Presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de

Minas Gerais - Iepha-MG -, que é seu Secretário Executivo. Entre os membros

designados, devemos registrar que há um representante da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais.

Conforme se depreende da supracitada legislação que disciplina a matéria, a

identificação, o inventário e o registro de bem imaterial no livro respectivo revelam-se

atividades de natureza jurídica administrativa, de competência de órgãos específicos

do Poder Executivo. A legislação, como decorre de suas características de

generalidade e abstração, previu as hipóteses genéricas segundo as quais caberá o

exercício do ato administrativo pelo Poder Executivo. Assim, não resta dúvida de que

a administração pública praticará, mediante ato administrativo, a identificação, o

levantamento e o registro dos bens que julgar inseridos nos critérios de valor

genericamente previstos na norma e especificados nos estudos técnicos. Será por

meio de estudos técnicos que ficarão determinadas as hipóteses nas quais bens

podem ser considerados de valor cultural.

Nos ensinamentos de Sônia Rabello de Castro, os estudos técnicos servem para

verificar o motivo do ato administrativo. Por isso, “não é, portanto, de admitir-se que o

ato administrativo deixe de mencionar a base teórica coerente na qual se pautou para

determinar o valor cultural de determinado bem” (“O Estado na Preservação de Bens

Culturais”, Rio de Janeiro: Renovar, 1991).

Levantamos, então, o seguinte questionamento: é possível a determinação do valor

cultural de um bem cultural por meio de ato legislativo? Poderia o Poder Legislativo,
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por meio de lei, determinar a identificação, o inventário, o registro de bem imaterial no

livro respectivo ou mesmo o tombamento de um bem imóvel ?

Por força do art. 24, inciso VII, da Constituição da República, o Estado tem

competência para legislar sobre o assunto. No entanto, a competência para legislar

consiste em editar normas gerais, abstratas, impessoais, de cunho obrigatório. O

aspecto da abstração caracteriza-se pelo fato de a lei dispor sobre situações em tese.

Assim, o Poder Legislativo pode editar lei tratando de normas gerais e abstratas para

a proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico e paisagístico.

A hipótese do projeto em estudo é diferente: trata-se de ato legislativo dirigido a um

bem certo e determinado, ou seja, uma lei de efeito concreto. A questão da edição de

uma lei de efeito concreto relaciona-se diretamente com o princípio da separação dos

Poderes. Sabemos que as leis devem ser abstratas, genéricas, impessoais e

coercitivas. Os atos de realização do direito, ditos atos concretos, são de

competência do Poder Executivo. Ao se admitir a não abstração da norma jurídica

emanada do Poder Legislativo, estar-se-ia admitindo o exercício da função executiva

pelo Poder Legislativo, já que este poderia não só prever o direito em tese, como

também estabelecer e concretizar a sua aplicação, caso a caso. Por esse motivo, a

identificação, o inventário e o registro de bem imaterial no livro respectivo ou mesmo

o tombamento de um bem imóvel são atos de competência do Poder Executivo.

O Supremo Tribunal Federal - STF - 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. Dessa forma, ato do

Poder Legislativo que efetive o tombamento e, de igual modo, aquele que pretenda

alterar as condições de tombamento regularmente instituído pelo Poder Executivo são

inconstitucionais, dada a sua incompatibilidade com o princípio da harmonia entre os

Poderes.

Vale lembrar também que o STF iniciou, sob a égide da Constituição de 1967, o

julgamento da Representação no 1.312, na qual era questionada a constitucionalidade

de lei gaúcha que instituía tombamento da casa historicamente conhecida como Solar

dos Frosser. O julgamento da citada representação não foi concluído, uma vez que
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sobreveio a promulgação da vigente Constituição. Contudo, entenderam o Ministro

Célio Borja, relator da matéria, bem como o Ministro Francisco Resek que apenas o

Executivo poderia instituir tombamento, razão pela qual julgaram procedente o

pedido.

Concluímos, então, que o projeto em estudo, ao declarar patrimônio cultural do

Estado os reisados, ternos ou folias de reis, inverte as fases do processo,

disciplinando, por meio de lei, matéria objeto de ato administrativo, de ato concreto.

Trata-se de matéria de competência deliberativa do Iepha-MG e do Conep, órgãos do

Poder Executivo. Há afronta, então, ao princípio da separação, independência e

harmonia entre os Poderes.

Informamos, entretanto, que, na forma dos arts. 2º e 3º do já mencionado Decreto

nº 42.505, de 2002, a instauração do processo de registro de bens culturais de

natureza imaterial cabe a qualquer cidadão, sociedade ou associação civil, bem como

a qualquer dos órgãos e entidades públicas da área cultural. Os requerimentos com

as propostas de registro devem ser dirigidos ao Presidente do Iepha e devem ser

instruídos com a documentação pertinente.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, ilegalidade e

inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 3.194/2009.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Padre João - Chico

Uejo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.725/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, a proposição em epígrafe “dispõe sobre a

apreensão de veículos em ‘blitz’ ou em posto de polícia rodoviária estadual e dá

outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 10/9/2009, o projeto foi distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas.
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Inicialmente, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre a sua

constitucionalidade, juridicidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela estabelece que os veículos que forem apreendidos nas

operações policiais de fiscalização denominadas “blitz” realizadas pela Polícia

Rodoviária Estadual nas rodovias do Estado ou nos postos policiais de fiscalização

deverão permanecer no posto policial responsável pela operação pelo prazo de 48

horas, a fim de que o proprietário possa regularizar a situação do veículo no próprio

local em que ocorreu a apreensão.

O autor da proposição pretende, com isso, evitar que o proprietário sofra os

encargos da remoção do veículo para o depósito. Assim, aduziu, em sua justificação,

que “o objetivo deste projeto é impedir que o infrator seja forçado a pagar pelo

guincho e pátio de estacionamento em consequência da infração que poderia ser

sanada a tempo de evitar o gasto”.

Nos limites de nossa competência, passamos à análise do projeto.

O princípio fundamental a orientar o legislador constituinte na divisão de

competências entre os entes federativos é o da predominância do interesse. Segundo

esse princípio, competem à União as matérias de predominante interesse nacional e

aos Estados as de predominante interesse regional, restando aos Municípios as de

predominante interesse local. Poder-se-ia argumentar que o projeto em análise tem

implicações em matéria de trânsito e transporte, pois os meios de circulação e

transporte interessam a todo o País, e que, por isso, a Constituição reservou para a

União a competência privativa para legislar sobre a matéria. A União, no exercício da

competência que lhe foi outorgada no art. 22, inciso XI, editou a Lei nº 9.503, de

23/9/97, o Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

No art. 12, inciso I, o CTB estabeleceu que o Conselho Nacional de Trânsito -

Contran - é o órgão máximo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito. Por seu

turno, o Contran, visando a uniformizar, em todo o território nacional, os critérios em

caso de apreensão de veículos e recolhimento aos depósitos, conforme estabelece o

art. 262 do CTB, editou a Resolução nº 53, de 21/5/98, que, no seu art. 1º, estabelece
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que os procedimentos e os prazos de custódia dos veículos apreendidos em razão de

penalidade aplicada obedecerão ao disposto naquela norma. Seu art. 3º preleciona

que o órgão ou entidade responsável pela apreensão do veículo fixará o prazo de

custódia, tendo em vista as circunstâncias da infração e obedecidos os seguintes

critérios: de 1 a 10 dias, para penalidade aplicada em razão de infração para a qual

não seja prevista multa agravada; de 11 a 20 dias, para penalidade aplicada em

razão de infração para a qual seja prevista multa agravada com fator multiplicador de

três vezes; de 21 a 30 dias, para penalidade aplicada em razão de infração para a

qual seja prevista multa agravada com fator multiplicador de cinco vezes.

Não obstante tudo isso, podemos afirmar que o Código de Trânsito Brasileiro,

inspirado no espírito federativo, prevê, nos arts. 19 a 25, uma divisão de

responsabilidades entre órgãos federais, estaduais e municipais. Explica-se: baseado

no princípio da predominância do interesse, o CTB distribui, tendo em conta o

interesse preponderante – nacional, regional ou municipal -, as competências dos

órgãos executivos de trânsito da União, dos Estados e dos Municípios. Baseados

nisso, entendemos que o Estado pode regulamentar a matéria em apreço, pois os

veículos por ele apreendidos estão sob sua custódia e responsabilidade. Desse

modo, esta Casa pode tratar da matéria para adequá-la aos anseios dos cidadãos.

Por outro lado, a medida que a proposição pretende implementar não contraria o

disposto na antedita resolução do Contran nem o CTB; senão, vejamos o que

estabelece o § 1º do art. 270 do citado Código:

“Art. 270 - O veículo poderá ser retido nos casos expressos neste Código.

(...)

§ 1º - Quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será

liberado tão logo seja regularizada a situação”.

A proposição em tela, portanto, somente estabelece prazo para que o proprietário

infrator regularize a situação do veículo sem arcar com o ônus da remoção e depósito

do veículo. É bom que se frise que o referido prazo é perfeitamente compatível com

as normas regulamentares já estabelecidas pelo Contran. Desse modo, verifica-se

que não há óbices à tramitação do projeto nesta Casa.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.725/2009.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Chico Uejo - Ronaldo

Magalhães - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.734/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por meio da Mensagem nº 403/2009, o Governador do Estado enviou a esta Casa o

projeto de lei em epígrafe, que dispõe sobre “a regularização da situação funcional de

servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais e

do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/9/2009 e encaminhada

às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública 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

A proposição em análise tem por escopo regularizar a situação funcional dos

servidores públicos civis pertencentes ao quadro de pessoal do DER-MG e do

Ipsemg.

De acordo com a exposição de motivos que acompanha a mensagem do

Governador, a proposta irá regularizar a situação funcional de 4.166 servidores do

Ipsemg que ingressaram no serviço público sob o regime estatutário, por meio das

Deliberações nºs 38/73, 31/77, 28/86 e 50/86 e da Resolução nº 29/65, do Conselho

Diretor dessa autarquia, todas homologadas pelo Governador e anteriores à

Constituição da República de 1988. Desse contingente de servidores, 2.407 já estão

aposentados.

Em relação ao DER-MG, são 309 servidores da ativa que pertencem ao quadro

permanente de cargos e funções instituído pelo Decreto nº 17.003, de 24/2/75,
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alterado pelo Decreto nº 22.665, de 14/1/83.

A matéria está diretamente relacionada com o princípio da estabilidade das

relações jurídicas ou, noutras palavras, com o princípio fundamental da segurança

jurídica.

Segundo o magistério de José dos Santos Carvalho Filho, “se, de um lado, não se

pode relegar o postulado de observância dos atos e condutas aos parâmetros

estabelecidos na lei, de outro é preciso evitar que situações jurídicas permaneçam

por todo o tempo em nível de instabilidade, o que, evidentemente, provoca incertezas

e receios entre os indivíduos. A prescrição e a decadência são fatos jurídicos através

dos quais a ordem jurídica confere destaque ao princípio da estabilidade das relações

jurídicas, ou, como se tem denominado atualmente, ao princípio da segurança

jurídica”.

Aduz, ainda, o eminente administrativista, ao discorrer sobre o assunto,

notadamente em face do art. 54 da Lei nº 9.784, de 29/1/99, que dispõe sobre o

prazo decadencial para a administração anular atos administrativos de que decorram

efeitos favoráveis para os destinatários, que essa norma “conjuga os aspectos de

tempo e boa-fé, mas se dirige essencialmente a estabilizar relações jurídicas pela

convalidação de atos administrativos inquinados de vício de legalidade”.

Conclui, nesse particular, citando jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e

invocando a Lei nº 9.784, de 1999, ora citada, que “convalidou ato administrativo de

transposição de carreira em favor de servidor, porquanto, embora calcado em lei

supostamente inconstitucional, já consolidara a situação jurídica do destinatário e,

desse modo, merecia proteção ‘em homenagem ao princípio da segurança jurídica’.”

(“Manual de Direito Administrativo”, 16ª edição, Editora Lumen Juris, 2006, páginas

27 e 28.) (Ressalte-se que a decisão do STF data de 14/2/2006 e foi proferida no

Recurso Extraordinário 466.546-RJ, 2ª turma, sendo relator o Ministro Gilmar

Mendes.).

Nos termos do art. 37 da Constituição da República de 1988, a investidura em

cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público. Esta

só não é obrigatória para a nomeação para cargo em comissão declarado em lei de

livre nomeação e exoneração. Verifica-se, então, que a aprovação prévia em
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concurso público é requisito constitucional para a investidura em cargo do quadro

permanente da administração pública, o que só pode ser excepcionado no caso

previsto na Constituição. O concurso público é um procedimento administrativo aberto

a todo e qualquer interessado que preencha os requisitos estabelecidos em lei e

destinado à seleção de pessoal, mediante a aferição do conhecimento, da aptidão e

da experiência dos candidatos, por meio de critérios objetivos, previamente

estabelecidos no edital de abertura. Trata-se de instrumento de realização concreta

dos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade.

Ocorre que essa rigorosa regra da necessidade de aprovação prévia em concurso

público para a investidura em cargo público de quadro permanente da administração

pública passou a vigorar no ordenamento jurídico após a promulgação da

Constituição da República de 1988. As constituições anteriores a 1967 fixavam a

exigência de concurso apenas para os cargos de carreira (Constituição de 1937) ou

para os cargos de carreira e outros para os quais a lei ordinária estabelecesse esse

requisito (Constituições de 1934 e de 1946). Já o texto de 1969 deixou de distinguir

entre cargo de carreira ou não, mas incluiu a possibilidade de dispensa e inverteu a

regra, dizendo que não mais a exigência de concurso deveria ser prevista em lei, mas

a sua dispensa. A Constituição de 1969, em seu art. 97, § 1º, dispunha apenas que a

“primeira investidura” em cargo público dependia de aprovação em concurso público.

Como o texto da Constituição se referia à primeira investidura, entendeu-se que

qualquer outra independeria de concurso. Ademais, como o texto da Constituição de

1969 fazia referência a cargo, entendeu-se que as funções e os empregos não eram

abrangidos pela obrigatoriedade de concurso. Daí serem permitidas admissões sem

concurso para funções e contratações pelo regime da Consolidação das Leis

Trabalhistas - CLT - sem nenhuma formalidade. A Constituição de 1969 possibilitava

também a dispensa de concurso para “os casos indicados em lei”. Firmou-se, então,

o entendimento de que qualquer lei poderia dispensar o concurso para o provimento

de qualquer cargo.

Como nos ensina Adilson Abreu Dallari, o texto da Constituição de 1988 resultou de

uma reação a todo esse sistema acima descrito, criando a rigorosa regra vigente de

acesso a cargos e funções públicos (“Regime Constitucional dos Servidores Públicos.
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São Paulo”: Editora Revista dos Tribunais, 1990).

Entendemos necessário descrever em síntese as regras constitucionais pretéritas

de acesso a cargos, empregos e funções na administração pública, porque o projeto

de lei em estudo trata de atos administrativos que foram praticados sob a égide de

ordenamento jurídico já revogado e observaram as regras vigentes à época da sua

edição, consideradas legítimas no passado.

O Decreto nº 17.003, de 1975, em seu art. 9º, disciplinou seleção competitiva

interna para servidores do DER-MG para provimento de cargos públicos dos quadros

desse órgão. O Decreto nº 22.665, de 14/1/83, além de dar nova redação ao artigo

que disciplinava a seleção competitiva interna de servidores do DER-MG, tratou, em

seu art. 16, de regra de enquadramento de servidores do Departamento no Quadro

Permanente de Cargos e Funções do DER-MG. O § 3º do art. 16, fazendo remissão

ao Anexo I do mesmo decreto, tratou de submeter o servidor do DER-MG a diferentes

regimes jurídicos, quais sejam o estatutário e o trabalhista. Os servidores então

enquadrados no regime trabalhista foram abrangidos pelo art. 4º da Lei nº 10.254, de

20/7/90, razão pela qual tiveram os empregos transformados em função pública.

Posteriormente, esses servidores foram efetivados em razão do disposto nos arts.

105 e 106 da Emenda à Constituição nº 49, de 2001. O mesmo não ocorreu com os

servidores enquadrados no regime estatutário.

O art. 1º do projeto pretende convalidar atos administrativos decorrentes desses

decretos, notadamente os atos de provimento dos servidores do DER-MG nos cargos

do quadro a que se refere o Anexo I do Decreto nº 22.665, de 1983, e os atos

relativos a direitos e vantagens concedidos a esses servidores. A proposta é

amparada nos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da

confiança do servidor na administração pública. Conforme se depreende do seguinte

julgado do Supremo Tribunal Federal - STF -, esses princípios norteiam o nosso

ordenamento jurídico, devendo ser observados pelo poder público:

“Os postulados da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da

confiança, enquanto expressões do Estado Democrático de Direito, mostram-se

impregnados de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as

relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922, Rel. p/ o acórdão Min.
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Gilmar Mendes), em ordem a viabilizar a incidência desses mesmos princípios sobre

comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado (os Tribunais de

Contas, inclusive), para que se preservem, desse modo, situações administrativas já

consolidadas no passado.

A fluência de longo período de tempo culmina por consolidar justas expectativas no

espírito do administrado e, também, por incutir, nele, a confiança da plena

regularidade dos atos estatais praticados, não se justificando - ante a aparência de

direito que legitimamente resulta de tais circunstâncias - a ruptura abrupta da situação

de estabilidade em que se mantinham, até então, as relações de direito público entre

o agente estatal, de um lado, e o Poder Público, de outro. Doutrina. Precedentes.”.

(STF - MS 28150 - MC/DF - Relator Celso de Mello - Publicado no “Diário de Justiça”

da União de 17 de setembro de 2009).

Os referidos atos administrativos, praticados pela própria administração pública,

criaram situações funcionais para esses servidores que foram consolidadas no

passado remoto. Eles devem ser mantidos em respeito à boa-fé e à confiança do

administrado na administração pública.

Nesse contexto, esclarecendo a situação dos servidores do Ipsemg, cumpre

observar, inicialmente, que a Lei nº 1.195, de 23/12/54, que dispõe sobre o Estatuto

do Ipsemg, no seu art. 78, estabelece que o quadro de pessoal do Instituto é

integrado por cargos de provimento em comissão; de provimento efetivo;

suplementares e funções de extranumerários mensalistas (expressão utilizada em

tempos mais afastados para identificar o servidor que exercia função), prevista a

possibilidade de pessoal contratado para o desempenho de funções técnicas ou

científicas.

Já o art. 79 estabelece que as relações do Instituto com seus servidores são de

natureza estatutária, aplicando-se subsidiariamente o Estatuto dos Funcionários

Públicos Civis do Estado. Esse artigo prevê, ainda, as hipóteses em que o servidor

adquire estabilidade: se efetivo, mediante o concurso de provas; não o sendo, depois

de dois anos de efetivo exercício no Instituto; se extranumerário, após dez anos de

serviço no Instituto.

Desde então, várias atos foram realizados pelo Conselho Diretor, por meio de
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resoluções e deliberações, destacando-se a Resolução nº 29, de 9/8/65, que

estabelece o sistema de classificação de cargos do Ipsemg, inclusive os níveis de

vencimento, as regras de provimento, de promoção, de acesso, de enquadramento,

entre outras.

Outro importante destaque é a Deliberação nº 38, de 20/11/73, que dispõe sobre a

reformulação do Quadro de Pessoal do Ipsemg. Ressalte-se o disposto nos seguintes

artigos da referida deliberação:

“Art. 4º - As atividades permanentes do Instituto distribuem-se por cargos que

compõem o Quadro de Pessoal.

(...)

Art. 5º - Os servidores do Instituto pertencerão às seguintes categorias:

I - a dos ocupantes de cargos de provimento em comissão ou em caráter efetivo;

II - a dos contratados na forma da lei;

III - a dos que forem admitidos na forma e no regime do art. 106 da Constituição

Federal.

(...)

Art. 45 - Os servidores admitidos na forma do art. 57, alínea ‘d’, da Lei nº 1.195, de

23 de dezembro de 1954, alterada pela Lei nº 1.387, de 13 de janeiro de 1957, que

estejam prestando serviços no Ipsemg, com subordinação administrativa e

percebendo retribuição fixa mensal, passam a integrar a categoria de contratados,

sob regime estatutário, com os direitos e deveres a serem fixados em ato normativo

próprio, observada a competência prevista no art. 78, da Lei nº 1.195, de 23 de

dezembro de 1954”.

Outrossim, merece destaque a Deliberação nº 31, de 27/4/77, que institui o quadro

geral do Ipsemg, composto de cargos de provimento efetivo, para o exercício de

atividades de nível superior, de apoio técnico e administrativo, e de cargos em

comissão, para o exercício de atividades de direção, assessoramento e chefia. Entre

outras disposições, ressalte-se a previsão da aprovação em concurso público para o

primeiro provimento de cargo efetivo, assim como a de seleção competitiva interna

para a ocupação de cargo hierarquicamente superior, e a forma de investidura no

cargo em comissão, que é de livre nomeação e exoneração.
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Finalmente, destacamos as Deliberações nº 28, de 23/5/86, e nº 50, de 21/10/86. A

importância da primeira está no fato de que naquele momento fez-se uma

reorganização dos quadros de pessoal do Instituto, e ficou estabelecido quem são os

integrantes do quadro de pessoal efetivo e quais as funções que compõem o quadro

de pessoal contratado. De acordo com essa deliberação, todo servidor contratado do

Ipsemg passou a integrar o referido quadro, estabelecendo-se um prazo de 30 dias

para o celetista optar pela integração no quadro de pessoal contratado.

A Deliberação nº 50, que aprova um novo plano de cargos e salários do Ipsemg,

com fulcro na profissionalização do quadro de pessoal do Instituto, estabelece, entre

outras, a regra da aprovação em concurso público para a primeira investidura em

cargo público, as hipóteses de enquadramento e a admissão na função do quadro

específico de empregados do regime da CLT mediante aprovação e classificação em

seleção pública. Por meio dessa deliberação, foram transformados em função os

cargos em comissão de Médico Plantonista, Dentista de Pronto Socorro

Odontólógico, Instrutor de Residentes e Internistas. Cumpre ressaltar que a exigência

de qualificação, aptidão e habilitação legal do servidor está presente em diversos

artigos dessa deliberação.

Isso posto, pode-se perceber, com clareza, que houve um processo de busca por

um sistema de carreiras no âmbito do Ipsemg típico de um regime estatutário. No

início, o que havia era um quadro de pessoal deficiente, sem cargos de carreira para

atender as atividades de natureza permanente do Instituto.

Cabe, aqui, a observação de Adilson Abreu Dallari a respeito da exigência de

concurso público prevista nos textos constitucionais editados neste século:

“Apenas a Constituição de 1967 fixou universalmente esse requisito. As

Constituições anteriores a 1967 dispensam qualquer interpretação, já que fixavam a

exigência de concurso apenas para os cargos de carreira (1937) ou para os cargos e

outros para os quais a lei ordinária estabelecesse aquele requisito (1934 e 1946).”

(op. cit.).

Com efeito, conforme já ressaltamos, o Ipsemg não dispunha de um quadro

funcional suficiente, composto de cargos de carreira. O fato é que quase todas as

atribuições e responsabilidades previstas na sua estrutura organizacional eram
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exercidas por servidores detentores de funções, contratados e ocupantes de cargos

em comissão. Ademais, nos termos da Deliberação nº 28, de 1986, foram

assegurados aos servidores integrantes do quadro de pessoal contratado todos os

direitos, deveres, proibições e vantagens previstos no Regulamento de Pessoal e em

normas complementares.

Observe-se, finalmente, que o Ipsemg teve o quadro de pessoal estruturado em

carreiras nos termos da Lei nº 14.690, de 30/7/2003. A esse respeito, observe-se,

ainda, que os cargos integrantes das carreiras previstas na referida lei correspondem

às funções e aos cargos do quadro funcional da autarquia.

Posteriormente, a Lei nº 15.465, de 13/1/2005, que institui as carreiras do Grupo de

Atividades de Seguridade Social do Poder Executivo, transformou os cargos de

provimento efetivo do quadro de pessoal do Ipsemg a que se refere a Lei nº 14.690,

de 30/7/2003, em cargos das carreiras de Auxiliar de Seguridade Social, de Técnico

de Seguridade Social, de Analista de Seguridade Social e de Médico da Área de

Seguridade Social.

Quanto aos aspectos jurídicos pertinentes à proposição, temos a informar que a

matéria não encontra óbices formais à sua tramitação. Nos termos da alínea “c” do

inciso III do art. 66 da Constituição Estadual, é matéria de iniciativa privativa do

Governador do Estado o regime jurídico dos servidores públicos dos órgãos da

administração direta, autárquica e fundacional e a fixação da respectiva remuneração.

Diante de tais considerações, entendemos que as medidas propostas revestem-se

de plausibilidade jurídica, justificando-se a sua aprovação.

Ressalte-se que foi encaminhado à Presidência desta Comissão ofício da Seplag

(OF.GAB.SEC nº 1017/09, de 13/11/2009) segundo o qual, após nova análise técnica

da proposição, verificou-se ser desnecessário o parágrafo único do art. 2º do projeto,

porquanto seu conteúdo já está abrangido pelo disposto no “caput” do referido artigo,

razão pela qual sugere-se a sua supressão.

Vislumbramos, por fim, a necessidade de apresentar, na conclusão deste parecer, o

Substitutivo nº 1, no intuito de adequar a proposição à técnica legislativa.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto
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de Lei nº 3.734/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a regularização da situação funcional de servidores do Departamento

de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais e do Instituto de Previdência

dos Servidores do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam convalidados os atos de provimento decorrentes do Decreto nº

17.003, de 24 de fevereiro de 1975, e do Decreto nº 22.665, de 14 de janeiro de

1983, dos servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas

Gerais - DER-MG - nos cargos do quadro a que se refere o Anexo I do Decreto nº

22.665, de 1983, e os atos relativos a direitos e vantagens concedidos a esses

servidores.

Art. 2º - Observada a correlação estabelecida no Anexo IV da Lei n° 15.465, de 13

de janeiro de 2005, ficam os servidores de que tratam os incisos abaixo enquadrados

nos cargos das carreiras do Grupo de Atividades de Seguridade Social do Poder

Executivo, ficando convalidados os atos de provimento e os relativos a direitos e

vantagens concedidos a esses servidores, desde a data de seu ingresso no Instituto

de Previdência do Estado de Minas Gerais - Ipsemg:

I - servidores a que se refere o art. 2° da Deliber ação n° 28, de 23 de maio de 1986,

do Conselho Diretor do Ipsemg;

II - servidores a que se refere o art. 6° da Delibe ração n° 28, de 1986, do Conselho

Diretor do Ipsemg;

III - servidores a que se refere o art. 12 da Resolução nº 29, de 9 de agosto de

1965, do Conselho Diretor do Ipsemg;

IV - servidores a que se refere o inciso I do art. 7º da Deliberação nº 38, de 20 de

novembro de 1973, do Conselho Diretor do Ipsemg;

V - servidores a que se refere o § 3º do art. 8º da Deliberação nº 31, de 27 de abril

de 1977, do Conselho Diretor do Ipsemg;

VI - servidores a que se refere o art. 71 da Deliberação n° 50, de 21 de outubro de

1986, do Conselho Diretor do Ipsemg.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Neider Moreira - Ronaldo Magalhães -

Sebastião Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.738 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.738/2009, de autoria da Deput ada Rosângela Reis, que

declara de utilidade pública a Associação dos Agentes Judiciários da Infância e da

Juventude da Comarca de Ipatinga, 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° 3.738/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Agentes Judiciários da Infância e da

Juventude da Comarca de Ipatinga, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Agentes Judiciários

da Infância e da Juventude da Comarca de Ipatinga, com sede no Município de

Ipatinga.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas - Dimas

Fabiano.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de aplauso ao Sr. José Assis do Couto pelo recebimento do título de Cidadão

Honorário de Contagem (Requerimento nº 4.805/2009, do Deputado Ademir Lucas);
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de aplauso ao Cap. PM Carlos Gomes da Costa pelo recebimento do título de

Cidadão Honorário de Contagem (Requerimento nº 4.806/2009, do Deputado Ademir

Lucas);

de aplauso ao Maj. PM Sílvio Antônio Leite pelo recebimento do título de Cidadão

Honorário de Contagem (Requerimento nº 4.807/2009, do Deputado Ademir Lucas);

de aplauso ao Sr. Norman José de Andrade Giugni pelo recebimento do título de

Cidadão Honorário de Contagem (Requerimento nº 4.824/2009, do Deputado Ademir

Lucas);

de congratulações com o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais pelo seu 72º

aniversário (Requerimento nº 4.873/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de apoio à candidatura do Sr. José Roberto Freire Pimenta, Desembargador, ao

cargo de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho - TST (Requerimento nº

4.890/2009, do Deputado Carlin Moura e outros);

de aplauso ao Subten. PM Luiz Gonzaga Ribeiro, Presidente da Associação dos

Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais - Aspra - por sua eleição para

compor o Conselho Nacional de Segurança Pública (Requerimento nº 4.902/2009, da

Comissão de Direitos Humanos);

de congratulações com a Escola Estadual São José pelos 100 anos de sua

fundação (Requerimento nº 4.937/2009, da Comissão de Cultura);

de congratulações com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Montes

Claros - ACI - pelos 60 anos de sua fundação (Requerimento nº 4.949/2009, da

Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com os ex-alunos do Ginásio São João, em Januária, pela

comemoração do centenário de nascimento do Mons. João Mont'Alvão, fundador

desse educandário (Requerimento nº 4.951/2009, do Deputado Gil Pereira);

de congratulações com a Sra. 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 (Requerimento nº 4.984/2009, da Comissão de Saúde);

de congratulações com a Universidade Federal de Itajubá por ter sido vencedora da

6ª Maratona Universitária de Eficiência Energética, disputada em São Paulo

(Requerimento nº 4.986/2009, da Comissão de Educação);
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de congratulações com a Rádio Juventude FM do Município de Além Paraíba pelos

20 anos de sua fundação (Requerimento nº 4.996/2009, da Comissão de Transporte).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 53ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 13/11/2009

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho, André Quintão e Carlin Moura

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Chamada dos

alunos das escolas - Composição da Mesa - Agradecimentos especiais - Execução

do Hino Nacional - Exibição de vídeo - Palavras do Sr. José Tarcísio Amorim -

Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado André Quintão - Instalação da

Sessão do Parlamento Jovem 2009 - Designação do Coordenador - Composição da

Mesa - Sessão do Parlamento Jovem 2009 - Esclarecimentos sobre a dinâmica dos

trabalhos - Leitura de relatórios e de propostas aprovadas nos grupos de trabalho e

apresentação de destaques - Votação do Documento Final, salvo destaques -

Discussão e votação dos destaques - Discussão e votação de novas propostas -

Entrega do Documento Final - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Alberto Pinto Coelho - Weliton Prado - André Quintão - Carlin Moura - Eros Biondini.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 14h13min, 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 André Quintão, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à realização da Sessão do Parlamento Jovem

2009, projeto resultante de parceria entre a Assembleia Legislativa de Minas Gerais,

por intermédio da Escola do Legislativo, e a PUC Minas, por meio do curso de
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Ciências Sociais. Nesta sessão, estudantes de seis escolas do ensino médio da

Capital e do Curso de Ciências Sociais da PUC Minas debaterão e votarão propostas

elaboradas por eles sobre o tema “Transporte Urbano”, cujo resultado será entregue

ao poder público por meio da Comissão de Participação Popular desta Casa.

Chamada dos Alunos das Escolas

O locutor - Convidamos a tomar lugar no Plenário os membros do Parlamento

Jovem 2009: alunos do Instituto Metodista Izabela Hendrix; do Colégio Padre

Eustáquio; do Colégio Santa Doroteia; do Colégio Tiradentes da PMMG, Unidade

Gameleira; da Escola Municipal Paulo Mendes Campos; da Escola Estadual

Professor Leopoldo de Miranda; e do curso de Ciências Sociais da PUC Minas.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Deputado André

Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular desta Casa; Alaôr Messias

Marques Júnior, Gerente-Geral da Escola do Legislativo; e José Tarcísio Amorim,

Assessor Especial do Reitor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais -

PUC Minas -, Dom Joaquim Giovani Mol Guimarães; e as Exmas. Sras. Mônica

Brantes, Assessora da Pró-Reitoria de Extensão Universitária da PUC Minas,

representando o Pró-Reitor, Wanderley Chieppe Felippe; Elaine Sampaio, membro do

Colegiado do Curso de Ciências Sociais da PUC Minas, representando o Chefe

desse Departamento e Coordenador do referido Curso, Luís Flávio Sapori; e Cristiana

Fonseca de Castro Oliveira, professora do Colégio Tiradentes da PMMG,

representando as escolas participantes do Parlamento Jovem 2009.

Agradecimentos Especiais

O locutor - Gostaríamos de agradecer o empenho das equipes das escolas

participantes do Parlamento Jovem 2009, nas pessoas de seus Diretores e

professores supervisores: Profas. Ana Maria Martins Horta e Cristiana Fonseca, do

Colégio Tiradentes da PMMG, Unidade Gameleira; Profa. Amália Kátia Ferreira

Mendes e Prof. João Antônio Franciscani Teodoro, do Colégio Padre Eustáquio;

Profa. Maria Flávia Horta Barbosa e Prof. Severino Pereira Santos Júnior, da Escola

Municipal Paulo Mendes Campos; Profas. Lúcia Leiga de Oliveira e Maria de Fátima

Beirão, do Instituto Metodista Izabela Hendrix; Profa. Maria Cristina Rosa e Prof. Jean
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Sidcley Alvares Teixeira, do Colégio Santa Doroteia; e Profas. Liliane Marie Marino e

Maria Amélia Saldanha Maciel de Vasconcellos, da Escola Estadual Professor

Leopoldo de Miranda.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a cantar o Hino Nacional, acompanhando

gravação da TV Assembleia.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo preparado pela TV

Assembleia sobre os trabalhos preliminares realizados este ano pelos participantes

do Parlamento Jovem.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Sr. José Tarcísio Amorim

Saudamos o Deputado Alberto Pinto Coelho, Exmo. Sr. Presidente da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais; o Deputado e amigo André Quintão, Exmo.

Sr. Presidente da Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais; o Sr. Alaôr Messias Marques Júnior, Gerente-Geral da

Escola do Legislativo da Assembleia de Minas; a Profa. Mônica Brantes, Assessora

da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas, representando o Pró-Reitor da

Universidade, Prof. Wanderley Chieppe Felippe; a Profa. Elaine Sampaio, membro do

Colegiado do Curso de Ciências Sociais da PUC Minas, representando o Chefe

desse Departamento, Prof. Luís Flávio Sapori; a Sra. Cristiana Fonseca de Castro

Oliveira, professora do Colégio Tiradentes da PMMG, representante das escolas

participantes do Parlamento Jovem 2009; os Exmos. Srs. membros do Parlamento

Jovem, reverenciados nesta Casa como nossos futuros representantes na história do

País.

Pouca coisa impediria o Magnífico Reitor da PUC Minas, nosso Bispo auxiliar, de

estar presente aqui hoje. Mas o MEC está fazendo exames na nossa Universidade, e

a presença dele foi indispensável lá. Então, ele pediu a mim que aqui viesse e

trouxesse algumas ideias da nossa Universidade sobre esse evento que envolve

vocês.
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Uma Universidade Católica Pontifícia não tem como função preparar mão de obra

para o mercado. Tem como principal vocação preparar o cidadão para a

transformação progressiva do mundo, dentro de uma lógica que envolve a ética e a

complexidade em que vivemos. Quando olhamos por essa ótica o que vocês estão

escolhendo - transporte urbano - poderemos ter uma visão reducionista e entender

que o transporte urbano seja, por exemplo, um número suficiente de ônibus e

lotações para filas cada vez maiores de uma população que precisa se locomover. É

uma visão. Outra visão seria quanto será que se cobra ali, se isso está em acordo ou

não com a média dos salários das pessoas que utilizam essa condução. Mas, se

formos diagnosticar o que vocês escolheram como transporte urbano, numa visão

complexa, numa nova percepção, estaremos então verificando que pessoas que

utilizam o transporte urbano estão saindo de um lugar para outro, para estudar,

portanto, para se formar, a fim de transformar o mundo em que vivemos.

Percebemos também que o ato de transportar significa que a população mundial

está crescendo, e isso envolve problemas não só de transporte, mas também de

alimentação e de tantas outras áreas, como o efeito estufa e coisas semelhantes. Na

medida em que a sociedade e a tecnologia vão evoluindo, já não podemos olhar ao

microscópio a imagem de um problema, ampliá-lo e pensar somente nele. O mundo

moderno está exigindo de todos nós, de uma maneira muito especial, da juventude,

uma visão complexa de tudo o que se faz.

Assim, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, jovens, pelo menos por um dia, talvez

estejam se identificando com uma preocupação que é de todos, mas, quando a

geração de vocês estiver empregada, trabalhando, exercendo funções políticas e

gerenciais nos diversos segmentos da sociedade, ou vocês aprenderão a ser

especialistas ou aprenderão a ter uma visão complexa. Esta permite que vejamos o

que existe como pano de fundo, atrás de cada coisa que enxergamos. Nesse sentido,

quando a nossa universidade se associa à Assembleia Legislativa, para dar esse

suporte, ela está cumprindo uma missão profética. Lembrando que o significado da

palavra “profeta” não é o de adivinho, aquele que adivinha o futuro, mas sim aquele

que questiona as normas do seu tempo. Isso vocês podem fazer. E já estão fazendo,

pois estão se identificando. Percebi, no vídeo, o Prof. Luciano Luppi dizendo que, às
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vezes, conseguimos realizar coisas através de dinâmica de grupo. Não se trata de

uma técnica qualquer de ensaio. Significa colocar-se em determinado lugar, viver os

problemas desse lugar e começar a sentir, na carne, o que, de certa forma, nos vai

treinando e abrindo perspectiva para a nossa missão no futuro.

Vocês podem ter várias profissões, mas todas elas definirão o que é urbano e

dignidade humana, no ir e vir com famílias dependendo da caminhada, do transporte

e da segurança pública. Com essas palavras, eu expresso a alegria da nossa

universidade por essa parceria com a Assembleia e o sentimento profundo de cumprir

a missão que está depositada nas mãos de vocês, futura geração, Sras. Deputadas e

Srs. Deputados.

Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Deputado André Quintão, Presidente da importante Comissão de

Participação Popular da Assembleia Legislativa - é importante ressaltar o valor dessa

Comissão, um dos canais de interlocução do Poder Legislativo com a sociedade -;

José Tarcísio Amorim, Assessor Especial do Reitor da PUC Minas, D. Joaquim

Giovani Mol Guimarães; aproveito a oportunidade para externar o agradecimento ou

renovar os agradecimentos e o reconhecimento do Parlamento por essa importante

parceria com a nossa PUC; Alaôr Messias Marques Júnior, Gerente-Geral da Escola

do Legislativo da Assembleia de Minas; Mônica Brantes, Assessora da Pró-Reitoria

de Extensão da PUC Minas, representando o Pró-Reitor de Extensão Universitária da

PUC Minas, Wanderley Chieppe Felippe; Elaine Sampaio, membro do colegiado do

curso de Ciências Sociais da PUC Minas, representando o Chefe desse

Departamento e coordenador do curso de Ciências Sociais da PUC Minas, Luís

Flávio Sapori; Cristiana Fonseca de Castro Oliveira, do Colégio Tiradentes da Polícia

Militar de Minas Gerais, representando as escolas participantes do Parlamento Jovem

2009; nesta oportunidade, mais uma vez gostaria de agradecer e nominar a

participação das escolas que compõem este Parlamento Jovem: Colégio Tiradentes,

Colégio Padre Eustáquio, Escola Municipal Paulo Mendes Campos, Instituto

Metodista Izabela Hendrix, Escola Estadual Professor Leopoldo de Miranda, Colégio

Santa Doroteia e curso de Ciências Sociais da PUC Minas. A todos, os nossos

agradecimentos. O meu primeiro registro, para a grata satisfação de todos nós seria
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vislumbrarmos este Parlamento com esta mesma composição, com a presença

maciça das mulheres. Isso porque, de fato, elas já representam a maioria da

população, mas, nos Parlamentos, a presença das mulheres ainda é diminuta, apesar

da valiosa contribuição na formulação das leis. Esse cenário nos agrada muito, não,

Deputado André Quintão?

Hoje vocês desenvolverão um trabalho como uma função e uma delegação da

sociedade, mas tentando corporificar o trabalho desenvolvido pelos parlamentares.

Os Deputados são agentes políticos e, como tal, agentes públicos. Nós somos

fundamentalmente os representantes dos que nos elegeram, mas, uma vez aqui

chegando, representamos os interesses de todos os cidadãos dos quatro cantos de

Minas Gerais. Mais que isso, somos empregados dos cidadãos, posto que recebemos

não só subsídio, mas também toda a estrutura de trabalho e de funcionamento do

Parlamento, o que se dá com dinheiro público. Portanto a nossa responsabilidade

está muito ampliada, e a cobrança da sociedade incidente sobre cada um de seus

membros é devida e correta.

Gosto de usar o sentido figurado apenas para poder contextualizar a importância do

Parlamento e das leis. Se temos um grande território, temos apenas um grande

território, mas, se esse mesmo grande território possui uma densidade populacional

acentuada, continuamos a contar apenas com um grande território com uma grande

população, nada mais que isso. Entretanto, se esse mesmo território, com essa

mesma população, tiver um arcabouço legal, teremos uma nação, um Estado, porque

ficaremos sujeitos a regras de convivência, que estabelecem direitos individuais e

coletivos, bem como à preservação das riquezas naturais do chamado meio

ambiente, cotejando a preservação dessas riquezas com o desenvolvimento, próprio

de toda sociedade. Também não nos podemos esquecer dos direitos e das garantias.

Enfim, temos efetivamente uma Nação. Com isso, quero mostrar e evidenciar a cada

um de vocês a importância das leis que somente atingirão o objetivo proposto, de

regular a sociedade e buscar o desenvolvimento com oportunidade para todos, se

soubermos ouvir as pessoas, para que, com base no senso comum, estejamos

conscientes do que a sociedade deseja e almeja. É justamente isso que será

retratado por meio das regras fundamentais - as leis. Uma vez estabelecidas,
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precisam ser cumpridas.

Portanto, afastar-se do Parlamento, não valorizá-lo é, antes de tudo, não valorizar a

si próprio, não valorizar sua família, sua cidade, seu bairro, seu país. Efetivamente só

teremos melhores leis, se os que têm vocação para essa atividade se sentirem

estimulados a vir para a vida pública, a dar essa contribuição valiosíssima.

Todas as profissões têm seu valor, mas vejo na política o que há de mais nobre,

porque procuramos, em nome de cada um, como representantes, os interesses e a

melhora da qualidade de vida de todos. Portanto, precisamos nos valorizar por meio

desse trabalho, cuja importância toda a sociedade deve perceber. Para que isso seja

alcançado, precisamos alcançar todos os segmentos da nossa economia e os

segmentos que compõem a sociedade. Precisamos estimular na juventude a

importância da política, da participação cidadã.

O Parlamento Jovem é uma dessas iniciativas vitoriosas - já estamos na sua sexta

edição aqui na Capital. Hoje estão presentes representantes de algumas Câmaras

Municipais, porque, a partir do ano que vem, pretendemos estender esse programa a

outras cidades e regiões do Estado e também estimulá-lo como iniciativa das

Câmaras Municipais. Além do Parlamento Jovem, também temos o chamado

Expresso da Cidadania, que, no seu primeiro ano, foi muito exitoso e é voltado para a

juventude, principalmente para a faixa etária de 16 a 18 anos. Esses jovens não têm

obrigação de exercer o voto, que lhes é facultativo, mas queremos despertar neles a

importância da sua participação na escolha dos representantes da sociedade. Neste

ano, ao comemorarmos 20 anos da Constituição do Estado, que é a Carta Maior, o

arcabouço das nossas leis, também criamos um concurso de redação voltado para a

juventude. Esse concurso está aberto a todas as escolas públicas e privadas de

Minas Gerais, sendo uma das condicionantes para participar que os alunos sejam

portadores do título de eleitor. Portanto, é fundamental que o Parlamento, para

cumprir sua missão, traga para o debate toda a sociedade civil organizada. Isso é

feito por meio de seminários como este, por meio de fóruns técnicos, de audiências

das nossas comissões. Os Deputados também vão às cidades para debater com a

sociedade seus problemas a fim de extrair dali o exemplo para nos direcionar, quando

é o caso, no aprimoramento e na formulação das leis ou mesmo no nosso papel
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como representantes, que vai muito além. Estamos na Casa do povo por causa do

poder do cidadão e, portanto, é nosso dever fazer a discussão de grandes temas de

interesse da sociedade. Entre eles, vocês escolheram um da maior importância nos

dias contemporâneos: o transporte urbano, as soluções que precisamos dar para a

mobilidade urbana, conforto e segurança das pessoas durante o ir e vir, por meio do

transporte coletivo ou individual. Para encerrar, quero enaltecer a importância de

participarem deste encontro e de despertarem para o que é o parlamento. Em cada

um de vocês há polos irradiadores dessa importância. É assim que se faz, com efeito

multiplicador, criando-se a consciência crítica e a consciência coletiva. É muito

importante que vocês saibam que somente teremos cumprido essa nobre missão que

nos é delegada se, ao final dos nossos mandatos, conseguirmos lhes devolver uma

sociedade melhor, com qualidade de vida melhor para todos, buscando, por meio do

desenvolvimento econômico, criar oportunidades para os jovens e toda sociedade.

Queremos crer que, com esse trabalho, vocês fazem a iniciação para cumprir

amanhã esse mesmo papel, qual seja de entregar às futuras gerações um Estado e

um País melhores do que lhes foram legados. Essa é a nossa missão superior. Muito

obrigado pela participação de vocês. Que tenhamos êxito nesse trabalho que terá a

contribuição de cada um! Vocês verão que o trabalho feito com a inteligência e a

visão de cada um, por meio do processo democrático do voto, vai convergir no

interesse de todos. Um abraço e felicidades. Que tenham êxito em mais esta edição

do Parlamento Jovem!

Palavras do Deputado André Quintão

Boa tarde a todos os jovens do ensino médio da PUC; Alaôr, Coordenador da

Escola do Legislativo; Prof. Tarcísio, nosso amigo; Profas. Mônica, Elaine, Cristiana e

demais professores das escolas que integram o Parlamento Jovem; representantes

das Câmaras Municipais do interior.

Serei breve, pois passarei a coordenação aos protagonistas deste evento, os jovens

dos ensinos médio e superior. É uma alegria muito grande recebê-los aqui, e trago a

palavra da nossa Comissão de Participação Popular, que também é integrada pelos

Deputados Eros Biondini, Carlin Moura, João Leite e Duarte Bechir. É nosso

compromisso acolher, da melhor maneira possível, as propostas que serão
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discutidas, aprovadas e encaminhadas ao final do dia à nossa Comissão.

Contaremos também com a presença do Deputado Carlin Moura. Ficamos muito

felizes com esta 6ª edição. O Parlamento Jovem nasceu praticamente com a

Comissão de Participação Popular nesta Assembleia, a qual tive a responsabilidade

de implantar e presidir até hoje. A concepção do projeto Parlamento Jovem contou

com a inestimável contribuição da Escola do Legislativo, do Alaor, da Eugênia, de

toda a equipe e dos professores da PUC Minas. Lembro as primeiras reuniões, com a

Beth, o José Márcio, a Regina, a Cristina, depois a Dora; e hoje com novos

professores - a Elaine, o Marcos. Esse projeto é hoje, certamente, um dos mais

importantes e de mais êxito na Assembleia Legislativa. Já estamos na sexta edição e,

se contássemos com a edição de Arcos e Pains, seriam sete. O que eu queria dizer

de mais importante é que, além dos ganhos de cidadania aqui já mencionados, o

Parlamento Jovem traz resultados efetivos. Em uma das suas edições, uma das

propostas discutidas e apresentadas foi a extensão da alimentação escolar para as

escolas da rede estadual do ensino médio noturno. Incorporamos essa proposta ao

Plano Plurianual do governo do Estado e, a partir dela, que virou emenda ao

Orçamento, a alimentação escolar começou a ser estendida ao ensino médio noturno

em Minas Gerais. Uma outra proposta que o Parlamento Jovem colocou em uma das

suas edições foi a alteração da composição do Conselho Estadual da Juventude, que

é muito antiga e com pouca participação do próprio jovem. Incorporamos essa

sugestão num projeto de lei de minha autoria, que virou lei este ano, sancionada em

14 de maio pelo Governador, a qual estabelece um prazo para o governo rever a

composição do Conselho Estadual da Juventude em Minas Gerais. Dezenas de

propostas foram transformadas em requerimentos. Obviamente nem todas são objeto

de lei, mas podem ser objeto de cobrança dos poderes públicos. Então, a nossa

palavra é de estímulo, mas também de responsabilidade, porque essas propostas

terão encaminhamento adequado pela Comissão de Participação Popular.

Cumprimento a todos vocês. Prof. Tarcísio, transmita ao D. Joaquim todo o nosso

respeito. Tenho a PUC como a minha casa. Tive oportunidade de me formar lá como

assistente social e fico muito feliz de ver essa parceria continuar cada dia melhor e,

ano que vem, com a possibilidade da interiorização. À tarde, ao final dos trabalhos, o
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Deputado Carlin Moura, nosso companheiro de Comissão, receberá todas as

propostas. A Comissão de Participação Popular, antes de apresentar o parecer sobre

as propostas, sempre faz questão de ter contato com os representantes do

Parlamento Jovem, para que também possamos, pedagogicamente, apresentar as

motivações em aceitar ou não, encaminhar ou de que forma encaminhar as propostas

apresentadas pelo Parlamento Jovem. Então, esse trabalho não se esgota aqui hoje.

Depois, cada proposta encaminhada à Comissão será objeto de parecer técnico. A

reunião é aberta, e vocês serão convidados a participar. Teremos o maior interesse

em dar o melhor encaminhamento possível.

Instalação da Sessão do Parlamento Jovem 2009

O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - Declaro instalada a Sessão do

Parlamento Jovem 2009.

O locutor - Gostaríamos de agradecer a ilustre presença dos componentes desta

Mesa de honra. Solicitamos que venham ocupar lugar no Plenário, para que

possamos dar início à sessão do Parlamento Jovem 2009.

Designação do Coordenador

O Sr. Presidente - A Presidência convida a assumir a coordenação dos trabalhos da

Sessão do Parlamento Jovem 2009 o Exmo. Sr. Leandro Alves Lima, aluno do 7º

período do curso de Ciências Sociais da PUC Minas. Agradeço muito a presença dos

integrantes desta Mesa. Leandro, espero que você conduza o trabalho da tarde da

melhor maneira possível. Viva o Parlamento Jovem! Muito obrigado.

Composição da Mesa

O Coordenador (Leandro Alves Lima) - Convidamos para compor a Mesa da sessão

do Parlamento Jovem 2009 Yara de Cássia Alves, coordenadora do grupo de

trabalho “Qualidade do Transporte: Mecanismos de Controle e Fiscalização”, aluna do

3º período do Curso de Ciências Sociais da PUC Minas; Izabela Andrade Alves dos

Santos, relatora desse grupo, aluna da Escola Estadual Professor Leopoldo de

Miranda; Josiane Correa Brandão, coordenadora do grupo de trabalho “Integração do

Transporte Coletivo na Região Metropolitana de Belo Horizonte”, aluna do 4º período

do Curso de Ciências Sociais da PUC Minas; Ana Vitória de Moura Cunha, relatora

desse grupo, aluna do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais; Etelma
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de Cássia Amaral Rodrigues, coordenadora do grupo de trabalho “Transporte

Estudantil”, aluna do 5º período do Curso de Ciências Sociais da PUC Minas; e

Letícia Maria Moreira Rabelo, relatora desse grupo, aluna do Instituto Metodista

Izabela Hendrix.

Gostaria de dizer que, para mim, é um prazer enorme participar desta Mesa. O

ganho do Parlamento Jovem é de toda forma coletivo. Nesta Casa e neste evento, o

mais importante não é sermos transformados mais tarde em Deputados ou

representantes da política, mas, sim, tornarmo-nos cidadãos comprometidos com a

vida ativa em qualquer realidade em que estejamos inseridos. Essa é a frase que

traduz o Parlamento Jovem.

Estou muito feliz em participar desta reunião com os estudantes do ensino médio,

com os técnicos da Assembleia, com os professores que tanto apoiam o projeto,

enfim, com todos os que participam conosco. Um abraço especial para os

professores do ensino médio, que também apoiam e abraçam o projeto.

A ciência política define virtude cívica como ato de desprender-se por alguns

instantes do que é individual e despender esse tempo para o que é coletivo. Isso é o

Parlamento Jovem, ou seja, esse ato de desprender-se por alguns instantes do que é

do seu interesse individual para fazer o que é coletivo, o bem comum, o que é para

todos.

Queria parabenizar todos do Parlamento Jovem que disseram “sim” à democracia,

à cidadania e à participação popular, bem como aqueles que, como nós, que estamos

aqui, disseram “não” à apatia política, ao individualismo e ao descaso. O Parlamento

Jovem é isso.

Sessão do Parlamento Jovem 2009

O Coordenador - Daremos início agora à sessão do Parlamento Jovem 2009, com a

discussão e aprovação do documento final sobre o tema “Transporte Urbano”.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O Coordenador - Gostaria de informar os presentes da dinâmica que seguiremos. O

primeiro passo será a apresentação dos relatórios aprovados nos grupos de trabalho,

pelos respectivos coordenadores e relatores, que disporão de até 10 minutos para

sua exposição. Vale ressaltar que são todas as mulheres que estão compondo a
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Mesa comigo. As mulheres estão de parabéns pela presença. É bacana que a Mesa

esteja composta assim. É importante ressaltar este espaço que está sendo dedicado

a elas. Em seguida, teremos: apresentação das propostas aprovadas nos grupos de

trabalho; apresentação oral de pedidos de destaque; votação e aprovação, por

maioria simples, do documento final, salvo destaques; discussão, votação e

aprovação, por maioria simples, dos destaques; apresentação, discussão e votação

de até duas novas propostas por subtema, desde que subscritas por no mínimo 20%

dos votantes presentes; priorização das propostas aprovadas, em número de cinco

por grupo; e entrega do documento final ao representante da Comissão de

Participação Popular da Assembleia Legislativa.

Leitura de Relatórios e de Propostas Aprovadas nos Grupos de Trabalho e

Apresentação de Destaques

O Coordenador - A partir deste momento, os coordenadores e relatores disporão,

conjuntamente, de até 10 minutos para relatarem o processo de discussão nos

grupos de trabalho.

- Procede-se à leitura de relatórios e de propostas aprovadas nos grupos de

trabalho e à apresentação de destaques.

Votação do Documento Final, salvo Destaques

O Coordenador - Passaremos agora à votação do documento final, salvo

destaques. Parece-me que a única proposta que não recebeu destaque foi a nº 3.

Quem for favorável à aprovação da proposta que não recebeu pedido de destaque

levante o crachá. Por favor, continuem com os crachás levantados para que o

pessoal da Assembleia contabilize os votos. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto,

aprovado o documento final, salvo destaques.

Discussão e Votação dos Destaques

O Coordenador - Passaremos agora à discussão e votação dos destaques.

- Procede-se à discussão e à votação dos destaques.

Discussão e Votação de Novas Propostas

O Coordenador - Passaremos à discussão das novas propostas. A proposta que

está com a Mesa foi apresentada com 20% de assinaturas, portanto está apta para

discussão.
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- Procede-se à discussão e à votação de nova proposta.

Entrega do Documento Final

O Coordenador - Convido o Deputado Carlin Moura, membro da Comissão de

Participação Popular da Assembleia Legislativa, para receber o documento aprovado.

Peço o respeito de todos porque este é um momento muito importante. As propostas

serão entregues ao poder público, então é fundamental que todos permaneçam no

Plenário para acompanhar a entrega do documento. Gostaria que os componentes da

Mesa fizessem a entrega comigo.

Eu, Leandro Alves Lima, Coordenador-Geral do Parlamento Jovem, em nome dos

membros do Parlamento Jovem 2009, entrego-lhe o documento final aprovado nesta

reunião, para que a Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa de

Minas Gerais, da qual V. Exa. é Vice-Presidente, estude as propostas e emita parecer

quanto à viabilidade de sua aplicação.

- Procede-se à entrega do documento final ao Sr. Presidente, cujo teor é o seguinte:

DOCUMENTO FINAL DO EVENTO PARLAMENTO JOVEM 2009

Tema: Transporte Urbano

Subtema 1

Integração do transporte coletivo na Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH

Propostas Priorizadas em Plenário:

1 - Criação de estações rodoviárias e metroviárias integradas entre si com a

finalidade de ligar as cidades da Região Metropolitana e o Centro de BH, a partir de

rotas alternativas, com vistas a diminuir o tráfego na região central.

2 - Implantação do sistema VLT (Veículos Leves sobre Trilhos) e criação de uma

linha de metrô que circule na RMBH, com o apoio de empresas privadas para a

integração do transporte na Região Metropolitana.

3 - Reconfiguração das máquinas utilizadas atualmente nos ônibus da RMBH para

que possam fazer a leitura dos cartões já existentes e fabricação, no futuro, de um

cartão único.

4 - Criação de táxi-lotação para a região metropolitana, com itinerário e preços

próprios.

Subtema 2
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Qualidade do transporte: mecanismos de controle e fiscalização

Propostas Priorizadas em Plenário:

5 - Adequação dos ônibus metropolitanos para que todos tenham três portas,

dotadas de mecanismos que facilitem o acesso de pessoas com necessidades

especiais, facilitando a entrada e a saída dos passageiros, sendo uma delas

adaptada com elevador para deficientes físicos, visando à inclusão social desse

grupo.

6 - Instalação de câmeras de vídeo nos ônibus, com parceria entre o Estado e as

empresas privadas, para ajudar a comprovar a superlotação e a fiscalizar a

segurança dentro dos veículos.

7 - Criação de campanhas que visem ao melhor relacionamento entre pedestres e

motoristas, incentivando os pedestres a usar corretamente as faixas de passagem e

conscientizando os motoristas sobre a importância de respeitá-los.

8 - Instalação, pelas montadoras, de filtros nos canos de descarga dos veículos de

transporte público, sendo tal responsabilidade fixada nos contratos de compra dos

veículos, com a devida fiscalização pelos agentes de trânsito.

9 - Melhoria do sistema de sinais, placas e iluminação, em ruas, avenidas e

rodovias, e adequação do tempo de travessia.

Demais Propostas Aprovadas em Plenário:

10 - Promoção de melhor fiscalização do horário de partida dos ônibus nas

garagens das empresas para que não haja atrasos no decorrer do percurso; fixação

de tempo máximo de atraso, sendo aplicadas multas para as empresas que não

cumprirem esses tempos, e implantação de quadro de horários nos principais pontos

de ônibus.

11 - Uso do etanol como combustível para os ônibus suplementares e de pequeno

porte.

Demais Propostas Aprovadas no Grupo de Trabalho:

12 - Adequação dos ônibus metropolitanos para que todos tenham sensores nas

portas de saída como medida de segurança para verificar se os passageiros já se

localizam fora do veículo.

13 - Adequação dos ônibus metropolitanos a fim de melhorar sua ventilação.
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14 - Promoção de reuniões entre as empresas que prestam serviço de transporte

público na Região Metropolitana, visando à melhoria e uniformização dos ônibus,

preço da passagem e qualidade do atendimento aos usuários.

15 - Estabelecimento de parceria entre o Estado e os Municípios da Região

Metropolitana para promover pesquisas sobre os problemas locais relacionados ao

trânsito e mobilizar a sociedade em busca de propostas e soluções.

16 - Melhoria da fiscalização dos motoristas que cometem infrações referentes às

leis de proteção ao pedestre, como parar sobre a faixa e avançar sinais.

Subtema 3

Transporte estudantil

Propostas Priorizadas em Plenário:

17 - Criação de campanhas que visem conscientizar os motoristas sobre a

legislação a respeito dos ciclistas, realização de palestras de conscientização sobre o

trânsito e incentivo ao uso de bicicletas nos centros urbanos, mediante:

implantação de ciclovias em locais estratégicos das cidades e melhoria das

existentes;

implantação de bicicletários nas escolas públicas estaduais, municipais e privadas,

em local de fácil acesso aos estudantes;

aumento do número de ciclovias, construindo-as prioritariamente em áreas de maior

fluxo;

fiscalização, pelo poder público, do cumprimento das leis que dizem respeito aos

ciclistas e às ciclovias.

18 - Implantação de um programa de fornecimento, a estudantes selecionados por

meio de avaliação socioeconômica, de um cartão diário, não cumulativo, para o

transporte de ônibus, a ser financiado pelo governo do Estado e fiscalizado pela

Secretaria de Educação ou por órgãos afins, ficando a continuidade do benefício

condicionada à frequência escolar do aluno.

19 - Realização de campanhas de incentivo à carona solidária entre estudantes e

trabalhadores que morem, estudem ou trabalhem em locais próximos.

20 - Criação de cursos de Linguagem Brasileira de Sinais (Libras), ministrados pelo

poder público aos condutores e agentes de bordo, visando a inclusão de deficientes
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auditivos.

Moção:

Que os Municípios mineiros implantem o meio-passe para todos os estudantes de

escolas públicas e privadas do ensino fundamental, médio e superior.

O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - Em nome do Deputado Alberto Pinto

Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e do Deputado André

Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular, parabenizamos todos

vocês pela brilhante aula de democracia e de participação popular. A democracia se

fortalece quando se pratica, e vocês deram uma verdadeira aula aqui. Cumprimento

todas as escolas que participaram deste evento, a PUC, os professores, os monitores

e toda a assessoria da Assembleia.

Essas propostas serão encaminhadas às comissões da Casa, primeiramente à

Comissão de Participação Popular e posteriormente a outras comissões. Várias

dessas propostas poderão transformar-se em lei, o que depende do

acompanhamento e da mobilização de cada um de vocês. A força dessa mobilização

é fundamental para que essas propostas se transformem em realidade e façam com

que a vida dos estudantes, dos jovens e do povo de Minas Gerais seja cada dia

melhor.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a todos a honrosa presença e, cumprido

o objetivo da convocação, 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 SOLENIDADE REALIZADA NA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/11/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários - Composição da

Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado

Paulo Guedes - Entrega de placa - Palavras do Sr. Elias Fernandes Neto - Palavras

do Sr. Presidente.
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Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O locutor - Destina-se esta parte da reunião a homenagear o Departamento

Nacional de Obras contra as Secas - DNOCS - pelo seu centenário.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Elias Fernandes

Neto, Diretor-Geral do DNOCS; Deputado Federal Ademir Camilo; Paulo Bregunci,

Vice-Presidente da Fundação Rural Mineira - Ruralminas -; e Deputado Paulo

Guedes, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar as presenças dos Exmos. Srs. ex-Deputado

Roberto Amaral, representando o Prefeito Municipal de Montes Claros, Luiz Tadeu

Leite; Marco Câmara, Coordenador Estadual do DNOCS; e João Cordoval, Prefeito

Municipal de Matias Cardoso; das Exmas. Sras. Maria das Dores de Oliveira Duarte,

Prefeita Municipal de Claro dos Poções; e Islaê Alves de Oliveira, Vice-Prefeita de

São Pedro do Suaçuí; e do Revmo. Sr. Padre Salvador Raimundo Fernandes,

Prefeito Municipal de Buritizeiro.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a cantar o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Paulo Guedes

Exmo. Sr. Presidente Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, representando o Presidente desta Casa,

Deputado Alberto Pinto Coelho; Exmo. Sr. Elias Fernandes Neto, Diretor-Geral do

Departamento Nacional de Obras contra as Secas - DNOCS -; Exmo. Sr. Deputado

Federal Ademir Camilo; Exmo. Sr. Paulo Bregunci, Vice-Presidente da Ruralminas,

neste ato representando o Presidente Sr. Celso Cota; Sras. Deputadas e Srs.

Deputados; Prefeitos e Prefeitas; representantes de empresas; nossos Vereadores e

Vice-Prefeitos; Dr. Marco Antônio Câmara, Coordenador Estadual do DNOCS, em

nome de quem cumprimento todos os servidores do DNOCS presentes nesta reunião.

Exmo. Sr. Presidente, é com muita alegria, satisfação e até mesmo com muita

emoção que estamos hoje, na Casa do povo de Minas Gerais, para homenagear um
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órgão tão importante na história do Estado e de todo o Brasil.

O semiárido brasileiro deve muito ao DNOCS. É com imensa satisfação que a

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais homenageia esse órgão tão

importante para o desenvolvimento do Norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha, do

Mucuri, de todo o semiárido mineiro e dos nove Estados nordestinos onde ele atua. É

por isso e com muita honra que venho a esta tribuna prestar homenagem a uma

instituição responsável por trazer alento e esperança ao semiárido brasileiro. Esta

Casa comemora hoje o centenário de um órgão que permitiu que uma grande região

do País, castigada com a escassez de água e esquecida pelo governo, desse seus

primeiros passos.

Antes da criação do DNOCS, não havia noção de desenvolvimento econômico e

social no Nordeste do País, e muito menos no Norte de Minas Gerais. Sessenta e um

anos se passaram desde a inclusão do nosso Estado no Polígono das Secas, e

quase tudo, no desenvolvimento inicial da região, deveu-se ao DNOCS, desde a

perfuração do primeiro poço artesiano até a construção de grandes açudes, sistemas

de irrigação, abastecimento de água e saneamento básico. A mão desse

Departamento sempre esteve presente no Norte, no Mucuri e no Vale do

Jequitinhonha, procurando diminuir o efeito devastador das secas sobre a região.

Até a criação da Sudene, em 1959, e o envio de órgãos de fiscalização do Estado,

como o DER à época, o DNOCS era praticamente a única agência governamental

federal no Norte de Minas. Numa tentativa de driblar as dificuldades de acesso e

combater o isolamento, a instituição acabou por realizar a construção de diversas

estradas, pontes e ferrovias, utilizadas ainda hoje. Que o digam Taiobeiras, Fruta-de-

Leite, Janaúba, Espinosa, Montes Claros e Porteirinha, integradas entre si, e o

restante do Estado nessa ocasião. Essas ações conjuntas permitiram a expansão de

nossa fronteira agrícola e da pecuária. Somadas ao fomento do comércio local, foi

possível gerar emprego e renda a muitos que mal tinham condição de subsistência.

Falo do exemplo específico de Minas, porque é o modelo com o qual tenho maior

contato. Tive a honra de ser Coordenador Estadual do DNOCS, de 2003 a 2006,

época de intensos trabalhos para aumentar o acesso da população ao abastecimento

de água, continuados pelo atual Coordenador Marco Antônio Câmara. Mas também é
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necessário ressaltar que muito do que se vê da infraestrutura hídrica, elétrica e

sanitária dos Estados nordestinos deve-se à ação desse órgão de inegável relevância

nacional, isso sem contar os projetos ligados à piscicultura, essenciais à revitalização

de bacias hidrográficas inteiras.

Aqui em Minas temos, pela primeira vez na história, a construção de uma estação

de piscicultura sendo feita pelo DNOCS na cidade de São Francisco. Será a maior

estação de piscicultura da América Latina. É por isso, Dr. Elias, que contamos com

todo o seu apoio e com todo o apoio da equipe da Diretoria-Geral do DNOCS para

que não faltem os recursos necessários à conclusão desse sonho, que é a Estação

de Piscicultura do São Francisco, uma das obras mais importantes de revitalização do

rio, tão esperada pelo povo ribeirinho, pelos pescadores, por todos nós.

Esse zelo pelo bem-estar social é o que faz com que o trabalho desenvolvido pela

instituição seja de extrema pertinência até hoje. As dificuldades ainda existem, mas

os avanços são inegavelmente importantes.

Parabenizo o Dr. Elias e todos os representantes do DNOCS aqui presentes. Neste

momento importante, em que o órgão comemora seus 100 anos, percebemos que é

hora de revigorar, de fortalecer e de trazer novos ares para esse Departamento. Esse

centenário representa muito para todos nós. É por isso que faço um apelo à Diretoria-

Geral do DNOCS e ao Ministério da Integração Nacional: fortaleçam esse órgão,

principalmente em Minas Gerais, onde existem somente 28 servidores para atender a

169 Municípios. Não podemos deixar essa instituição tão importante para o

desenvolvimento do Estado, da região mais pobre e mais castigada pela seca, fechar

por falta de servidores. Confiamos em que o governo do Presidente Lula, por meio do

Ministério da Integração Nacional e da Diretoria-Geral do DNOCS, tome as

providências cabíveis para o fortalecimento desse órgão tão importante na vida dos

Municípios norte-mineiros.

Tive a honra de ser Diretor do DNOCS. Tenho história parecida com a do órgão,

pois sou de uma comunidade do interior e filho de trabalhador rural. Fui criado numa

região onde não havia água. Cresci vendo minha mãe pegar água na cabeça a 600m

de casa, em um riacho próximo. Mais tarde, a vida pregou-me essa surpresa de um

dia poder dirigir esse órgão que tanto fez pela região, mas que estava agonizando no
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governo passado por falta de recursos.

Conseguimos fazer a revitalização do DNOCS em Minas. De 2003 a 2006, quando

estivemos à frente do órgão, levamos água encanada para mais de 40 mil famílias da

região, numa política de enfrentamento direto dos efeitos da seca. Vários Prefeitos,

Vereadores e Vice-Prefeitos, como o Luís Neto, de São Francisco, são testemunhas

desse trabalho e dessa luta que empreendemos à frente do órgão.

Dr. Elias, sabemos da importância do DNOCS. Agradeço a toda a bancada federal

mineira, votada na região, na pessoa do Deputado Ademir Camilo, representando

aqui a bancada federal, que sempre destinou os devidos recursos ao órgão. Anuncio,

com satisfação, que a bancada federal de Minas apresenta uma emenda estruturante

ao orçamento geral do DNOCS para o ano de 2010. Isso garantirá, por exemplo, a

construção da barragem de Congonhas, a maior obra de infraestrutura hídrica do

Norte de Minas, que garantirá o abastecimento de água em Montes Claros para os

próximos 100 anos. O Verde Grande será revitalizado, e será feita uma transposição

ao contrário, tirando-se água da Bacia do Jequitinhonha para levá-la ao Rio Verde

Grande, que é da Bacia do São Francisco. A obra beneficiará em torno de 1 milhão

de pessoas.

Espero também, como anunciado anteriormente, que o DNOCS e a Ruralminas

resolvam os problemas existentes no convênio para a construção da barragem de

Berizal. Sanados os problemas, com certeza o Dr. Elias e o Dr. Paulo Bregunci,

representante da Ruralminas, farão todo o possível para que possamos retomar as

obras dessa importante barragem, que beneficiará mais de 10 Municípios do Alto Rio

Pardo. Espero que a Diretoria-Geral do Departamento garanta recursos para a

construção da barragem de Vacaria, em Fruta-de-Leite, e de Calindó, no Município de

Manga.

Falei da estação de piscicultura. Tudo isso é importante, mas precisamos que a

estrutura do DNOCS funcione, Dr. Elias. Por isso precisamos urgentemente de

servidores. Temos hoje uma grande patrulha mecanizada para perfurações de poços,

ou seja, sete máquinas. Porém, não temos sequer um perfurador no DNOCS.

Por isso, esses 100 anos de comemoração de tantas coisas que o DNOCS já fez

têm de servir também para que esta homenagem nos encha de vontade a todos nós -
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Deputados, classe política, governo federal, Ministro Geddel Vieira Lima, Ministra

Dilma Russef e Presidente Lula. Ao realizarmos esta comemoração, reconhecemos

que esse órgão construiu centenas de açudes, proveu todo o Nordeste de

infraestrutura hídrica e, além disso, possui uma larga experiência em distritos de

irrigação, o que contribuiu e continuará contribuindo para o desenvolvimento da

região.

Todos sabemos que, daqui para a frente, vamos continuar enfrentando o problema

da falta de água. Sempre tivemos o problema no abastecimento de água. Por mais

que o DNOCS e a Codevasf trabalhem, sempre haverá problema no abastecimento

de água. Na região do semiárido, temos o problema da água salobra, da tubulação

que entope, do poço que seca e da caixa que fura. Portanto, temos de cuidar também

das pequenas adutoras e barragens, da perfuração de poços e da limpeza e

recuperação dos poços existentes.

Que esses 100 anos de existência do DNOCS, comemorados hoje, na Assembleia

Legislativa de Minas, sirvam para nós, mineiros, como um instrumento de lembrança

de que precisamos continuar firmes em defesa desse órgão que se confunde com a

realidade que vivemos em nossa região. Aliás, a nossa região, que precisa de

recursos e mais investimentos, vê no DNOCS o órgão com capacidade para executar

essas obras tão importantes para o desenvolvimento do Norte de Minas, Vale do

Jequitinhonha e Vale do Mucuri. Muito obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Deputado Doutor Viana, representando o Presidente

da Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega ao Sr. Elias

Fernandes Neto, Diretor-Geral do DNOCS, de placa alusiva a esta homenagem. A

placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: “Superar obstáculos na luta contra

a seca no semiárido nordestino e no Norte de Minas Gerais: missão árdua, cumprida

com excelência pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas, desde a sua

fundação, em 1909. Expressão máxima de trabalho em prol do desenvolvimento

socioeconômico, a entidade se destaca pelo empenho em construir o progresso e

proporcionar uma vida mais digna à população daquelas regiões. A Assembleia

Legislativa de Minas Gerais rende homenagem ao DNOCS pelos relevantes serviços
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prestados ao nosso Estado e ao País em sua secular existência”.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência, com muita alegria,

convida o Deputado Paulo Guedes, autor do requerimento que suscitou esta

homenagem ao DNOCS, para, representando a Assembleia Legislativa, participar do

ato de entrega da placa ao Diretor-Geral do DNOCS.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Elias Fernandes Neto

Exmo. Sr. 1º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, que preside os trabalhos nesta sessão solene, Deputado Doutor Viana;

Exmos. Srs. Deputado Federal Ademir Camilo; Paulo Bregunci, Vice-Presidente da

Ruralminas; meu amigo Deputado Paulo Guedes, autor do requerimento que deu

origem a esta homenagem; Marco Antônio, Coordenador do DNOCS no Estado de

Minas Gerais; José Alberto, Coordenador-Geral de Planejamento e Gestão

Estratégica do DNOCS; Prof. Melo, da Universidade Federal do Ceará e Diretor do

Cetrede; Ricardo, do Cetrede; Deputadas e Deputados; minhas senhoras e meus

senhores, quando se fala em DNOCS, normalmente a imagem que vem à mente é a

do Nordeste. A região, encravada no semiárido, revela em cada palmo de terra as

características climáticas de uma área onde chove pouco e de forma irregular. Mas o

mapa do semiárido brasileiro é mais abrangente, ultrapassa os limites nordestinos, e

é justamente por isso que estamos aqui hoje. Minas Gerais é o único Estado do País

fora do Nordeste que faz parte do semiárido. O Norte mineiro enfrenta historicamente

as adversidades do clima e da seca, e, onde existe dificuldade de acesso à água, há

a presença do DNOCS.

Já são 61 anos de trabalho na região Norte deste Estado, e tudo começou em

Montes Claros. A cidade, hoje polo regional, se desenvolveu a partir das ações de

condução e aumento da disponibilidade de água, e, junto com ela, vieram a

urbanização, a modernização e o crescimento. Montes Claros é exemplo de

desenvolvimento no interior brasileiro. Estou falando da maior cidade do Norte de

Minas, com 360 mil habitantes, uma capital regional. O DNOCS acompanhou essa

evolução. Foi o Departamento que implantou a infraestrutura necessária para trazer

água encanada à cidade. Naquela época, com mão de obra braçal, algumas adutoras
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foram construídas e outras tiveram a vazão aumentada. A estação de tratamento foi

reformada, e quatro reservatórios de água tratada foram construídos com capacidade

para 1 milhão de litros cada um. A rede de distribuição foi aumentada em mais de

100km de tubulação. Tudo isso com administração direta. Do operário ao engenheiro,

toda a equipe era do DNOCS.

O Departamento também disseminou conhecimentos técnicos e mecânicos. Uma

perfuratriz foi fabricada na região, a famosa pica-pua, e depois vieram as perfuratrizes

rotativas. As peças artesanais, somadas ao trabalho humano, garantiram a execução

de várias obras de infraestrutura. A construção de barragens era o foco para garantir

o armazenamento de água. Entre elas, destaco a Barragem de Estreito, a maior e

mais antiga da região, já na divisa com a Bahia, no Município de Espinosa.

O açude, inaugurado em 1958, com capacidade para armazenar 75.000.000m³, é

responsável pelo abastecimento de milhares de pessoas. Parte da água da barragem

é captada pela Copasa e, depois de tratada, segue para usos urbanos e rurais. O

açude também garante abastecimento animal e irrigação das plantações.

Outra ação que está na linha de frente do DNOCS no Norte de Minas é a

perfuração de poços. Nos últimos tempos, foram mais de 70 poços destinados

principalmente ao consumo humano. Esse tipo de abastecimento é altamente eficaz e

econômico. Para se ter uma ideia, o litro de água retirada de um poço custa 15 vezes

menos que um litro de água retirada de fontes superficiais.

A água dos poços é valiosa no semiárido brasileiro, e há diferenciais que

potencializam o abastecimento no Norte de Minas. As vazões dos poços são maiores

do que no restante do Nordeste: alguns atingem mais de 200 mil litros por hora. Em

locais onde a água é salobra, é possível torná-la potável com a ajuda de

dessalinizadores.

Agora, quando o DNOCS comemora 100 anos, o Norte mineiro estará ainda mais

presente nesta nova jornada de desenvolvimento. O centenário do DNOCS quer vida

nova. Dois pontos fundamentais estão em pauta: a reestruturação do órgão e a

atuação do Departamento em outras frentes. O Ministério do Planejamento está

encaminhando ao Congresso Nacional o projeto de lei que propõe novo marco

regulatório para redefinir as atribuições desse Departamento, até com a ampliação da
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área de atuação no Estado, com a incorporação de novos Municípios. Devo citar aqui

a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, o Plano de Desenvolvimento

Sustentável do Semiárido e o Plano de Ação Nacional de Combate à Desertificação e

Mitigação dos Efeitos da Seca.

As alterações legais são necessárias na nova jornada de ações do DNOCS, que

pretende usar a experiência adquirida nos 100 anos de atuação no semiárido para

trabalhar questões atuais e preocupantes, também ligadas ao clima e às suas

consequências no dia a dia da população. A proposta é ampliar a participação do

DNOCS em programas, projetos e ações em execução no cenário nacional, seja

como executor, seja com colaborador e parceiro. Essa parceria pode ser constatada,

por exemplo, nas duas maiores linhas de atuação do governo do Presidente Lula: o

Programa de Aceleração do Crescimento - PAC -, em que o DNOCS dispõe de 14

obras de grande porte, no valor de cerca de R$2.000.000.000,00; e o Projeto de

Integração da Bacia do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste

Setentrional, que também tem a presença do DNOCS nas ações de desapropriações

e no estabelecimento das empresas no canal.

O projeto de lei estabelece objetivos claros: apoio a projetos economicamente

viáveis, ambientalmente sustentáveis e socialmente justos; incentivo à participação

do setor privado na agricultura irrigada, até mesmo por meio de concessões e

parcerias público-privadas; estímulo à organização dos irrigantes para a

administração de projetos de irrigação; adoção de técnicas de gerenciamento

indutoras de eficiência nos projetos de irrigação; e fomento à transferência de

tecnologia e à capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento da

agricultura irrigada. O crescimento do setor também depende da definição dos

instrumentos da Política Nacional de Irrigação contidos no projeto de lei. É preciso

trabalhar planos e projetos de irrigação, o Sistema Nacional de Informações sobre

Irrigação, os incentivos fiscais, o crédito e o seguro rural, a formação de recursos

humanos, a pesquisa científica e tecnológica, a assistência técnica e a extensão rural,

as tarifas especiais de energia elétrica para irrigação e a certificação dos projetos de

irrigação. Precisamos também garantir a oferta de assistência técnica e a extensão

rural permanente e contínua e colocar em prática a Política Nacional de Segurança
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de Barragens para assegurar que os reservatórios mais antigos continuem

beneficiando as populações. Para isso, é preciso destinar verbas para a manutenção

das estruturas. Esse conjunto de diretrizes e instrumentos garantirá salto de

qualidade que resultará no incremento da geração de emprego e renda, da produção

agrícola e da geração de divisas, com impacto direto na inclusão social. O futuro é de

multiplicação.

O DNOCS construiu, em 100 anos, 326 grandes açudes com capacidade para

armazenar 27.000.000.000m³ de água.

São 38 perímetros irrigados, com área total de 150.000ha irrigados; 21.000 poços

tubulares foram perfurados na região, além da implantação de 11 estações de

piscicultura e milhares de quilômetros de adutoras.

Quanto à estação de piscicultura de São Francisco, informo ao Deputado Paulo

Guedes que, hoje mesmo, pela manhã, mantive contato telefônico com o Ministério

da Pesca, e o Coordenador de Piscicultura pediu-me que levasse o projeto que está

sendo executado e uma função programática para inclusão na proposta do Ministério,

junto com o Ministério da Integração.

Também quero referir-me à barragem de Congonhas, pois, durante muito tempo, é

desejada a sua implantação e conclusão. Ontem mesmo, conforme já foi dito pelos

Deputados Paulo Guedes e Ademir Camilo, a bancada federal de Minas,

principalmente os Deputados ligados mais diretamente ao Norte do Estado, já

conseguiu, como emenda estruturante, a garantia do abastecimento de Congonhas.

Quero destacar uma figura que tem-se empenhado na luta por esse reservatório de

Congonhas, o Vice-Presidente José Alencar, que, por várias vezes, em contatos

telefônicos e por meio de correspondências, manifestou o desejo e o interesse de ver

essa obra concluída para garantir o abastecimento futuro da cidade de Montes

Claros. Segundo estimativas de consumo, dentro dos próximos 10 anos, se essa

barragem não estiver construída, Montes Claros entrará em colapso de

abastecimento de água.

Por fim, o semiárido brasileiro, que já é o mais habitado do mundo, vai consolidar-

se, também, como o mais empreendedor do planeta. Ao agradecer a esta Casa do

povo, subindo a esta tribuna, recordei-me dos 16 anos que passei como Deputado
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Estadual por quatro mandatos em meu Estado. Aqui, na Casa do povo, reverencio o

povo de Minas, os grandes homens deste Estado, nas pessoas dos saudosos

Presidentes Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves. Obrigado.

Palavras do Sr. Presidente

Saúdo o Sr. Elias Fernandes Neto, Diretor-Geral do Departamento Nacional de

Obras contra as Secas, ex-Deputado do Rio Grande do Norte por 16 anos, grande

parlamentar, como foi o seu pai por cinco mandatos, e toda a família. É uma alegria

tê-lo conosco. Cumprimento o Sr. Marco Antônio Câmara, Coordenador-Geral do

DNOCS em Minas Gerais, e, na sua pessoa, cumprimento todos os Diretores,

coordenadores e demais membros que administram esse órgão público de grande

importância para o nosso país e que atende o Norte e os Vales do Mucuri e do

Jequitinhonha, fundamentalmente. Cumprimento, com muita alegria, o nosso amigo e

atuante Deputado Federal Ademir Camilo, cuja presença engrandece a nossa

reunião. Sabemos da sua luta e do seu empenho. Cumprimento o Sr. Paulo Bregunci,

homem das obras de infraestrutura, principalmente nessa área, representando a

Ruralminas.

O meu amigo Paulo Guedes, bravo Deputado Estadual desta Casa, trabalhador,

defensor do interesse do povo, que também já dirigiu esse órgão em nosso Estado,

num momento de lucidez e grande iluminação, teve a ideia de fazer, com justiça, esta

homenagem ao DNOCS pelo seu centenário. Parabéns, companheiro e colega

Deputado Paulo Guedes, por mais uma brilhante atitude nesta Casa do povo de

Minas Gerais.

Cumprimento os Prefeitos aqui presentes, na pessoa do amigo Pe. Salvador,

Prefeito da nossa querida cidade de Buritizeiro. E, na pessoa da Vice-Prefeita Islaê

Alves de Oliveira, de São Pedro do Suaçuí, cumprimento os Vice-Prefeitos aqui

presentes, os Vereadores, as demais autoridades, a imprensa, os telespectadores

que nos assistem pela TV Assembleia, os funcionários da Casa.

O flagelo brasileiro desde o tempo do império e a seca no semiárido nordestino:

posso falar sobre isso de cátedra, porque nasci em Alagoas, no agreste alagoano, e

vim para Minas com 15 anos. Amineirei-me, mas sabemos muito bem como é a vida

nordestina. O próprio Guimarães Rosa já dizia que o nordestino é um bravo. O flagelo
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da seca no semiárido nordestino vem sendo uma questão constante, desafiando

políticas públicas diversas e sendo percebida como causa até de um grave problema

humanitário. Habitando o imaginário social, foi tema da arte engajada modernista,

seja nas pinturas de Cândido Portinari, representando a dura saga dos retirantes, seja

na literatura de Graciliano Ramos, Raquel de Queirós e José Américo de Almeida,

gerando também o pungente retrato do homem brasileiro no cinema novo,

enquadrado pela obra de Nélson Pereira dos Santos. Se já provocava grandes

migrações internas, verdadeiros êxodos nos períodos mais fortes de estiagem, levou

os habitantes da região da caatinga a povoarem a Amazônia, no Ciclo da Borracha, e

a periferia das grandes cidades brasileiras, principalmente sustentando a eclosão da

indústria automobilística de São Paulo. A trajetória pessoal do Presidente Lula é fruto

dessa velha luta pela sobrevivência de uma população assolada pelo regime desigual

das chuvas, com a escassez de água e a pobreza decorrentes.

No momento, a transposição do Rio São Francisco, com todas as controvérsias

ambientais que vem despertando, é a mais recente busca que move o Brasil para

solucionar as desigualdades sociais que o sertanejo vem enfrentando, com sua força

e tenacidade, já percebidas por Euclides da Cunha, numa insistente busca de

redenção, seja pelo cangaço de Lampião e Maria Bonita, seja pelo messianismo de

Antônio Conselheiro, em Canudos, seja pelo misticismo que modela a fé dos devotos

de Padre Cícero em Juazeiro do Norte.

Nesse contexto, há 100 anos, surgiu a Inspetoria de Obras contra as Secas, origem

do atual Departamento Nacional de Obras contra as Secas. No trabalho diário de

suas equipes, ao longo dessas décadas, foram criadas diversas alternativas de

combate aos efeitos das intempéries, por meio da construção de estradas, hospitais,

linhas de transmissão de energia, sistemas de abastecimento de água e de irrigação

e por meio do estímulo à piscicultura como opção alimentar para as populações que

querem sobreviver com dignidade.

A criação da Sudene, em 1959, manteve o DNOCS construindo obras em todo o

Nordeste diretamente, incluindo grandes açudes, barragens e até a rodovia Fortaleza-

Brasília. Hoje sua função se centraliza na proteção de locais sujeitos a secas e

inundação, na irrigação e na fixação de comunidades na área, além de cuidar do
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saneamento básico e da assistência aos Municípios no socorro às vítimas de

calamidades públicas.

Antes de encerrar, cumprimento, com muita alegria, meu amigo Roberto Amaral,

ex-Deputado desta Casa e atualmente Secretário de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento de Montes Claros. Deixo aqui também nosso abraço a esse grande

batalhador, que cumpriu aqui dignamente seu mandato.

Minas Gerais tem também grande e importante região beneficiada pelo DNOCS, a

qual abrange o Norte de Minas e os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, incentivada

pelo órgão a desenvolver o lado empreendedor de sua população, na luta para

conviver num ambiente natural submetido à constante escassez de água.

Homenagear esse Departamento, representado aqui por seu Diretor-Geral, Elias

Fernandes Neto, e por toda a equipe presente, significa - e o Deputado Paulo Guedes

acertou com seu requerimento - reconhecer a fundamental importância desse órgão

público, que possibilita uma vida com melhores recursos a todas as comunidades

dessas regiões, que continuam sua corajosa luta pela vida, com a reconhecida força

que vêm empregando para construir a própria história de nosso país. Parabéns,

DNOCS! Muitos outros 100 anos de vida. Muito obrigado.

ATA DA 58ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 19/11/2009

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

Wander Borges - Exibição de vídeo - Entrega de placa - Palavras da Sra. Ana

Carolina Borges Umbelino - Apresentação musical - Palavras da Sra. Presidente -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem a Deputada e os Deputados:

Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Wander Borges.

Abertura

A Sra. Presidente (Deputada Gláucia Brandão) - Às 20h15min, declaro aberta a
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reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

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 Sociedade Musical Santa

Cecília de Sabará pelos 228 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma. Sra. Ana Carolina Borges

Umbelino, Presidente da Sociedade Musical Santa Cecília de Sabará; os Exmos. Srs.

Deputado Federal Rafael Guerra; Mário Assad Júnior, Secretário Municipal de

Assuntos Institucionais, representando o Prefeito Municipal de Belo Horizonte, Márcio

Lacerda; William Borges, Prefeito Municipal de Sabará; e Vereador José Antônio de

Lima, Presidente da Câmara Municipal de Sabará; a Exma. Sra. Marise Alves da

Silva, Promotora de Justiça da Comarca de Sabará; e o Exmo. Sr. Deputado Wander

Borges, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença nesta solenidade dos Exmos. Srs.

Argemiro Ramos, Vice-Prefeito de Sabará; Sérgio Alexandre Silva, Secretário

Municipal de Cultura e Patrimônio de Sabará; Wagner Calixto da Cruz, Presidente da

Sociedade Musical Santo Antônio de Roça Grande; Magno Roberto de Brito, Vice-

Presidente da Sociedade Musical e Cultural Santa Lúcia; José Borges, Presidente da

Sociedade Musical São Sebastião; Tupinambá Pedro Amorim da Silva, Presidente do

Conselho Municipal do Idoso de Sabará; Amilton das Neves Rosa, Vice-Presidente da

Apac de Sabará; André Alves, Secretário Municipal de Turismo de Sabará; Vereador

Wilson Ribeiro; Denilson Pedrosa, Secretário de Esportes de Sabará; Vereador

Gilson do Araújo; e Prof. José Ribeiro de Moura, da Fundação Cultural de Belo

Horizonte, representando o Diretor Executivo, Francisco José Fogaça; e da Exma.

Sra. Martha Luzia Del Rio, Secretária Municipal de Educação de Sabará.
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Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será interpretado

pela Banda, Orquestra e Coral da Sociedade Musical Santa Cecília de Sabará, sob a

regência do maestro Marcos Eduardo Eloi da Silva.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Wander Borges

Boa noite a todos. Cumprimento minha colega Deputada Estadual Gláucia Brandão,

representando, neste ato, nosso querido companheiro e amigo Deputado Alberto

Pinto Coelho, Presidente desta Casa. Gláucia é nossa vizinha de Ribeirão das Neves,

esposa do saudoso ex-Deputado Eduardo Brandão e ex-Prefeito de Neves. Quero

aqui abraçar carinhosamente nossa jovem Ana Carolina Borges Umbelino, Presidente

da Sociedade Musical Santa Cecília de Sabará, e, na pessoa da Ana, saudar todos

os Presidentes de bandas e demais músicos aqui presentes; nosso companheiro,

amigo e parceiro de Sabará, Deputado Federal Rafael Guerra Pinto Coelho, médico

gastroenterologista; nosso grande amigo Mário Assad Júnior, grande parceiro de

Sabará, que muito nos tem auxiliado na relação da construção da Região

Metropolitana de Belo Horizonte, neste ato representando o Prefeito Márcio Lacerda.

O Mário é ex-Deputado Federal, ex-Diretor da Telemig e, naquela época, colocou um

grande número de telefones em Sabará, quando telefone ainda fazia parte da

declaração do Imposto de Renda. Cumprimento o William Borges, Prefeito de Sabará,

e, na sua pessoa, também todos os servidores da Prefeitura e os Secretários

presentes; a Promotora de Justiça da Comarca de Sabará, Dra. Marise Alves Silva,

amante da música, sobretudo das bandas, e que tem carinho muito grande com

nossa comunidade e com a Banda Santa Cecília. É grande exemplo para todos nós.

Há 10 ou 12 anos, eu dizia, Dra. Marise, que o menino ou a menina que pega

instrumento musical, seja de sopro, de corda, seja outro qualquer, não pega em arma.

Cumprimento a imprensa, as senhoras e os senhores, meus amigos, Vereador

Wilson, Vereador Gilson, ex-Diretores da Banda Santa Cecília. Preparei algo muito

simples, mas talvez reflita um pouco da emoção que sentimos neste momento. A

Assembleia traz esta homenagem como ato simbólico de reconhecimento e para

motivar o que entendemos ser o caminho certo. A música faz parte da vida e da
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história dos mineiros. É por meio dela que nos lembramos de momentos marcantes,

de amores e de desamores vividos, de amizades, de um cheiro, de um instante que

nos foi especial. Para embalar a arte de Aleijadinho e a poesia dos Inconfidentes,

surgiu, ao final do século XVIII, a música barroca. Música que retrata a luta, a bravura

e o amor de nossos heróis, que deram sua vida em troca da realização de seus

ideais. Nossa música barroca é um pouco de tudo que somos, é a lembrança mais

próxima de nossa tradição e história. Nela encontramos nossos causos, os olhares

desconfiados, as lendas, o folclore, nos lembramos das nossas serenatas, do som do

carro de boi passando pelas estradas de terra vermelha, que marcaram nossa

infância e nos deixam saudades. Se escutarmos o som de uma banda, de uma

orquestra barroca, onde quer que estejamos, nos lembraremos das diversas cidades

históricas desta Minas Gerais. Sentiremos o cheiro da nossa casa, o gosto do pão de

queijo quentinho, da broa de fubá e da nossa vizinhança sentada no passeio para as

conversas corriqueiras, porque isto traduz Minas, é nossa tradição, são nossos

costumes. Afinal, quem aqui nunca saiu ao portão de casa para ver uma banda ou

uma orquestra passar? Entre as diversas bandas, corais e orquestras que deram

sinfonia à nossa trajetória, encontramos a amada e admirada Sociedade Musical

Santa Cecília de Sabará, uma das mais antigas e atuantes do nosso Estado e, por

que não dizer, deste país. Com 228 anos - alguns dizem ser outra a idade, mas os

anais registram essa -, a Sociedade Musical Santa Cecília resiste ao tempo e aos

obstáculos, com a paixão e a dedicação de nossos jovens músicos e instrumentistas.

Está sempre presente nas festividades. Seus ensaios são bastante apertados, pois,

afinal de contas, essa meninada tem seu caminho a seguir na busca da educação, da

profissionalização e do seu estabelecimento perante a sociedade. Seus profissionais

se mostram realmente envolvidos e dispostos a levar, com entusiasmo e devoção, as

raízes sabarenses e mineiras por onde quer que passam. Devemos ressaltar também

que a Banda Santa Cecília inspirou a criação de tantas outras por este Estado afora.

Na nossa comunidade, sua trajetória abriu caminho para a criação das seguintes

bandas: São Sebastião; Lira da Paz de Ravena, que, por quase 40 anos, ficou

desativada e depois voltou em grande estilo; Santo Antônio de Roça Grande, que tem

como um de seus membros um molequezinho que não tem 10 anos e é um grande
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instrumentista; Santa Lúcia; e a recém-criada, nossa irmãzinha mais nova, a do Bairro

Nossa Senhora de Fátima. Além de perpetuar a musicalidade barroca, com a

composição de banda, orquestra e coral, fruto do trabalho da diretoria - citarei três

nomes, esperando que todos se sintam agraciados: Humbelino, Antônio Bárbara e

José Vitor -, a Banda Santa Cecília ainda cultiva um acervo de antigas partituras, que

vem tentando restaurar e organizar para disponibilizá-las para toda a sociedade. Eu,

que sou um verdadeiro admirador pessoal dessa banda, que muito nos honra com a

garra e determinação de seus músicos e diretoria, procuro, na medida do possível,

motivá-los a continuar esse trabalho. E espero que, com o reconhecimento desta data

e a demonstração de superação do tempo e das dificuldades por parte dessa

histórica banda, as instituições públicas, em todos os níveis de governo, a iniciativa

privada e todo o conjunto da sociedade possam se voltar para essa causa e

engrandecer a cada dia nossa cultura, que é tão rica. Não há por que não lembrar de

tantas e tantas bandas de música que acabaram sendo destruídas através dos anos,

por falta de apoio, liderança, músicos, enfim, por causa de um contexto no qual a

determinação e o trabalho da Banda Santa Cecília falaram mais alto. Enfim, como

uma aula de história dada a cada nota, a cada cantiga, a cada partitura, a Sociedade

Musical vem ensinando-nos a não nos esquecermos de nossa gente, de nossa

história, de nossa Minas Gerais e de nossa Sabará. É por este motivo que estamos

aqui, para parabenizá-los por esta linda trajetória e luta diária em manter viva a

música e os pensamentos libertários dos Inconfidentes. Obrigado, Sociedade Musical

Santa Cecília e todas as demais sociedades musicais e corporações, por não

desistirem de suas vocações, sobretudo dos seus sonhos, principalmente por

acenderem em nós o orgulho de sermos sabarenses. Muito obrigado, Funica, Antônio

Apolônio Evangelista, de 84 anos e 58 anos de Santa Cecília, nosso eterno e talvez o

mais antigo da Banda Santa Cecília, contrapondo à Banda Santo Antônio de Roça

Grande. Vocês, com certeza, são o exemplo de Minas Gerais. Muito obrigado.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa
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O locutor - Neste instante, a Deputada Gláucia Brandão, representando o Deputado

Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa, fará a entrega à Sra. Ana

Carolina Borges Umbelino, Presidente da Sociedade Musical Santa Cecília de

Sabará, de placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue contém os

seguintes dizeres: “A riqueza e a originalidade da música barroca mineira têm na

Sociedade Musical Santa Cecília de Sabará um importante centro de preservação e

divulgação. A mais antiga instituição musical em atividade no Estado também

desempenha papel fundamental na formação de jovens músicos, aliando assim a

conservação do passado ao investimento no futuro cultural de Minas. A homenagem

da Assembleia Legislativa de Minas Gerais a essa nobre entidade pelos 228 anos de

significativos benefícios gerados para a sociedade”.

A Sra. Presidente - Convido o Deputado Wander Borges para acompanhar-me

nessa justa homenagem.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras da Sra. Ana Carolina Borges Umbelino

Exma. Sra. Deputada Gláucia Brandão, representando o Deputado Alberto Pinto

Coelho, Presidente desta Casa; Exmos. Srs. Deputado Federal Rafael Guerra; Mário

Assad Júnior, Secretário Municipal de Assuntos Institucionais, representando o Sr.

Márcio Lacerda, Prefeito de Belo Horizonte; William Borges, Prefeito de Sabará; José

Antônio de Lima, Presidente da Câmara Municipal de Sabará; Exma. Sra. Marise

Alves Silva, Promotora de Justiça de Sabará; Exmo. Sr. Deputado Wander Borges,

autor do requerimento que deu origem a esta solenidade; boa noite.

A fundacão da Santa Cecília de Sabará remonta à introdução da cultura musical

nas Minas Gerais. Segundo a tradição oral, por volta de 1776, nove mestres de

música, entre eles um sacerdote, vieram de São Paulo com o objetivo de implantar

aqui um programa que privilegiava a música erudita e religiosa. Permaneceram, por

quatro anos, em Sabará, Ouro Preto, Mariana, Diamantina e Caeté. Referências

documentais podem ser encontradas nos acervos das irmandades religiosas de

Sabará. Na Ordem Terceira do Carmo e na Irmandade de São Francisco, por

exemplo, há recibos de pagamentos a músicos, por ocasião de eventos litúrgicos em

1781. Fotos antigas, inclusive um quadro da reorganização da banda, datada de
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1871, reforça o valor dessa instituição na vida cultural da nossa cidade. Ao longo do

tempo, a Santa Cecília de Sabará é um modelo de resistência artística. Passou por

períodos difíceis, situações de quase abandono por parte dos poderes públicos.

Sobrevivia, sempre, graças à fidelidade daqueles que trazem, na alma, a verdadeira

chama da arte. A formação de músicos em Sabará é uma das mais caras aspirações

da Santa Cecília. E, com o trabalho de professores contratados, quando possível, e a

força da ação voluntária de nossos membros, temos curso de formação básica na

sede e em outros espaços oferecidos por comunidades interessadas na formação

cultural de suas crianças e adolescentes. Recebemos depoimentos emocionantes de

pais e de educadores que acompanham o resgate da autoestima de jovens, que, a

partir do estudo sistemático da música, assumem uma postura construtiva de vida.

Hoje, completando 228 anos, dedicamos essa alegria aos nossos familiares, sempre

presentes em nossas atividades, e também à população da nossa cidade, que

sempre prestigia nossas apresentações em eventos cívicos, culturais e religiosos.

Aos poderes públicos que nos apoiam todo o nosso reconhecimento. Ressaltamos a

importância da Fundac-BH em nosso trabalho, por meio da valiosa parceria para o

aprimoramento técnico de nossos músicos.

Registramos aqui, de forma especial, nossa consideração ao Deputado Wander

Borges, grande incentivador da Santa Cecília desde a sua primeira gestão como

Prefeito da nossa querida Sabará. Como exemplo de sua abnegação, Wander,

citamos a sua presença em nossas reuniões voltadas para a recuperação da

entidade; a instituição de subvenção municipal anual; a participação efetiva na

reforma e na adequação da nossa sede; a contratação de um profissional técnico

para o trabalho de musicalização e regência; o apoio aos projetos elaborados pela

nossa diretoria, dando mais credibilidade à entidade perante os investidores; alem da

criação de bandas de música em outros bairros do Município. O senhor resgatou a

cultura musical da nossa cidade. Graças ao seu empenho, hoje Sabará retoma a sua

tradição na formação musical, não só mostrando o que foi realizado no passado, mas

também desenvolvendo um trabalho de qualidade, assegurando a preservação dessa

arte às gerações futuras. A todos aqui presentes, deixamos o convite para uma visita

a nossa sede, localizada à Rua do Carmo, nº 91. Terão oportunidade de conhecer
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melhor as atividades desenvolvidas pela banda, pela orquestra e pelo coral. Lá nos

encontramos todos os dias da semana, inspirados naqueles que nos antecederam e

nos legaram um precioso bem: a sensibilidade musical. Aprimorando esse dom, a

cada dia demonstramos nossa gratidão a Deus, à nossa protetora Santa Cecília, aos

músicos já falecidos e aos nossos antepassados. Nós, da diretoria atual, queremos

encerrar essa fala deixando nosso afetuoso abraço a cada músico, a cada aluno e a

tantas pessoas que, de forma anônima e solidária, se esforçam para manter viva

nossa arte! Obrigada!

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a uma apresentação musical, com a

interpretação das músicas “Três Novos Companheiros”, de José Umbelino; “Besame”,

de Flávio Venturini; e “Coro nº 10 do Oratório de Natal”, de Camile Saint-Saens, a

serem executadas, respectivamente, pela Banda de Música, pela Orquestra e Coral e

pela Banda, Orquestra e Coral da Sociedade Musical Santa Cecília de Sabará, sob a

regência do maestro Marcos Eduardo Eloi da Silva.

- Procede-se à apresentação musical.

O Deputado Wander Borges - Sra. Presidente, quero quebrar o protocolo e solicitar

que nossa Sociedade Santa Cecília toque mais uma música, para abrilhantar ainda

mais nossa noite.

A Sra. Presidente - Permitirei não apenas uma, mas duas músicas.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras da Sra. Presidente

Boa noite a todos mais uma vez. É com alegria e muita honra que estou, nesta

noite, representando nosso querido Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho, que,

por compromissos assumidos anteriormente, não pôde estar presente. Na realidade,

está recebendo o título de Cidadão Honorário em Montes Claros. Sra. Presidente da

Sociedade Musical Santa Cecília de Sabará, instrumentista, competente jovem Ana

Carolina Borges Umbelino, na pessoa de quem cumprimento toda a Diretoria da

Sociedade Musical e todos os integrantes da Banda, da Orquestra e do Coral da

Sociedade Musical Santa Cecília; Exmo. Sr. Deputado Federal Rafael Guerra, que

muito nos honra com sua presença nesta solenidade; Exmo. Sr. Secretário Municipal
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de Assuntos Institucionais, Mário Assad Júnior, representando o Prefeito de Belo

Horizonte, Márcio Lacerda, obrigada pela presença; nosso querido Prefeito de

Sabará, William Borges, parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente da

Prefeitura; Presidente da Câmara Municipal de Sabará, José Antônio Lima, parabéns

pelo trabalho, na pessoa de quem também cumprimento os demais Vereadores

presentes; Sra. Promotora de Justiça de Sabará, Dra. Marise Alves Silva, seja

sempre bem-vinda, as mulheres sempre à frente de trabalhos importantes, muito

obrigada por sua presença nesta noite; e nosso querido amigo, autor do requerimento

que deu origem a esta solenidade, Deputado Wander Borges, ex-Prefeito de Sabará,

amigo, pessoa que tem feito diferença nesta Casa, que tem o comprometimento com

o bem comum, que trabalha arduamente defendendo e muito bem representando

Sabará e toda a Região Metropolitana. Parabéns, Wander, pelo trabalho e por ter

resgatado a cultura musical de Sabará, como a Carol falou; parabéns pelo trabalho

que vem desenvolvendo em prol de Minas Gerais. Senhoras e senhores, Sabará, tão

próxima de Belo Horizonte, é guardiã de inúmeros tesouros dos quais não temos o

conhecimento que deveríamos ter. Não fosse em si mesma um monumento histórico,

pela preservação de seu centro urbano, a vila fundada por Borba Gato, sede da

extensa Comarca do Rio Das Velhas, com suas riquíssimas lavras e tão importante

durante o ciclo do ouro, mantém vivo o testemunho de sua refinada cultura pela

permanência de uma tradição marcada pela autenticidade. Grande centro comercial

da colônia, onde foi instalada a casa da intendência para a cobrança do quinto, o

imposto que os mineradores eram obrigados a pagar à Coroa Portuguesa, Sabará

tornou-se também um admirável núcleo artístico, no qual se destaca a imponência de

seus templos, como o do Carmo, o de Nossa Senhora da Conceição ou a pitoresca

Igreja de Nossa Senhora do Ó. Ali, grandes artistas plásticos representaram o apelo

ao emocional e ao dramático, em oposição ao racionalismo presente na arte

renascentista. Luz e sombra, curvas e volutas expressam a alma conflituosa do nosso

homem colonial.

Outra arte própria da época foi a música, presente nas cerimônias religiosas e nas

festas comemorativas, no âmbito da colônia, de nascimentos ou casamentos na

família real, dando origem ao surgimento de músicos nascidos e revelados em Minas
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Gerais, como Lobo de Mesquita, Manuel Dias de Oliveira e Francisco Gomes da

Rocha. Eram as irmandades ou ordens terceiras, associações leigas em torno de um

santo de devoção, as responsáveis pela atividade religiosa, já que os mosteiros foram

proibidos nas regiões auríferas. Essas organizações costumavam corresponder a

certas categorias profissionais, e as irmandades dos músicos, sob a invocação de

Santa Cecília, existiram em Vila Rica, São João del-Rei e Sabará. Contratados pelas

câmaras das vilas, conjuntos musicais com instrumentistas e cantores participavam

de procissões, como a de Corpus Christi, da Semana Santa e das festas do Divino

Espírito Santo, tradição ainda presente em todas as nossas cidades históricas. Santa

Cecília, mártir romana e cantora de Deus em sua virgindade, é patrona de todos os

que trabalham originariamente pela música sacra. E assim dá seu nome à mais

antiga instituição musical em atividade de Minas Gerais, criada em Sabará em 1781,

portanto há bem mais de dois séculos. Além de formar novos músicos, fazendo com

que a maioria de seus integrantes seja composta de instrumentistas com menos de

30 anos, destaca-se como guardiã de nossa música dos séculos XVIII e XIX, com seu

importante acervo de partituras, que inclui peças originais do barroco mineiro. Minas

Gerais tem, portanto, uma dívida enorme com essa corporação musical, que,

executando com virtuosismo a música contemporânea, vem também preservando,

mais que nossa memória musical, as próprias bases da identidade cultural do povo

mineiro. Ao seu reconhecido profissionalismo, ao talento e à dedicação de cada um

dos seus participantes, cabem com muita justiça este agradecimento e esta

homenagem dos cidadãos de toda a Minas Gerais, representados neste Parlamento.

Parabéns à sociedade Musical de Santa Cecília pelos 228 anos de existência;

parabéns à Presidente Carol pelo belíssimo trabalho; parabéns a todos os integrantes

da banda, da orquestra e do coral da Sociedade Musical de Santa Cecília por nos

propiciar uma noite memorável, que acalenta nossa alma e nos prepara para um sono

tranquilo. Que Deus continue abençoando todos vocês, dando-lhes sabedoria,

entusiasmo, coragem nesse compromisso com o próximo e com a formação de

pessoas importantes para a preservação e desenvolvimento da música em Minas e,

em especial, em Sabará. Que Deus nos abençõe. Muito obrigada.

Encerramento
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A Sra. 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 especial de amanhã, dia 20, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/11/2009

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Eros Biondini e Duarte Bechir, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 apreciar

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” do

dia 15/10/2009: ofícios dos Srs. Michel Temer, Presidente da Câmara dos Deputados;

e Ciro Pedrosa e Bonifácio Andrada, Deputados Federais. O Presidente acusa o

recebimento da Proposta de Ação Legislativa nº 1.030/2009, em turno único, cuja

relatoria avocou a si. 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 André Quintão e Carlin Moura em

que solicitam seja encaminhado pedido de providência ao Presidente da Copasa-MG

para que seja instalada, em caráter de urgência, rede de abastecimento de água e

esgoto nas comunidades rurais do Município de Comercinho destacadas por

Vereadores desse 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, 19 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Célio Moreira - Eros Biondini - Carlin Moura.

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/11/2009
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Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Chico Uejo, Padre João, Ronaldo Magalhães e Fábio Avelar (substituindo o

Deputado Sebastião Costa, por indicação da Liderança do BPS), membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Ademir Lucas. 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 3.948, 3.949, 3.953 e 3.956/2009 (Deputado Gilberto Abramo);

3.938, 3.947, 3.957, 3.967, 3.969 e 3.970/2009 (Deputado Delvito Alves); 3.943,

3.945, 3.954, 3.965 e 3.968/2009 (Deputado Ronaldo Magalhães); 3.942, 3.952,

3.955 e 3.962/2009 (Deputado Sebastião Costa); 3.939, 3.941, 3.944, 3.951, 3.961 e

3.964/2009 (Deputado Chico Uejo); 3.940, 3.946 e 3.966/2009 (Deputado Padre

João); 3.950, 3.958 e 3.963/2009 (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 dos Projetos de Resolução nºs 3.928/2009 (relator:

Deputado Fábio Avelar, em virtude de redistribuição) e 3.929/2009 (relator: Deputado

Chico Uejo); e dos Projetos de Lei nºs 3.221/2009 com a Emenda nº 1, 3.754/2009 na

forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Chico Uejo) e 3.725/2009 (relator:

Deputado Delvito Alves). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.113/2009 deixa de ser

apreciado tendo em vista solicitação de prazo regimental pelo Deputado Fábio Avelar,

relator em virtude de redistribuição. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

dos Projetos de Lei nºs 3.193/2009 (relator: Deputado Chico Uejo) e 3.194/2009

(relator: Deputado Ronaldo Magalhães). O Projeto de Lei nº 3.709/2009 (relator:

Deputado Ronaldo Magalhães) é convertido em diligência à Secretaria de

Desenvolvimento Econômico; o Projeto de Lei nº 3.752/2009 (relator: Deputado
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Delvito Alves), à Secretaria de Saúde; o Projeto de Lei nº 3.932/2009 (relator:

Deputado Delvito Alves), à Secretaria de Planejamento e Gestão e à Prefeitura

Municipal de São Geraldo; e o Projeto de Lei nº 3.935/2009 (relator: Deputado Padre

João), à Secretaria de Planejamento e Gestão. Os Projetos de Lei nºs 3.830 e

3.851/2009 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado

Sargento Rodrigues, aprovado pela Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O parecer sobre o Projeto de

Lei nº 2.467/2008 deixa de ser apreciado tendo em vista solicitação de prazo

regimental pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator em virtude de redistribuição.

Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs 3.263/2009 com

a Emenda nº 1; 3.905, 3.910 e 3.924/2009 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães);

3.563/2009 (relator: Deputado Padre João); 3.583/2009, 3.607, 3.608 e 3.907/2009

com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Delvito Alves); 3.587 e 3.641/2009 com a

Emenda nº 1, 3.908 e 3.914/2009 (relator: Deputado Chico Uejo); e 3.917/2009

(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição). Após discussão

e votação, é aprovado o parecer pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.624/2009 (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 3.926 e 3.939/2009. Submetido a votação, é aprovado

requerimento do Deputado Delvito Alves em que solicita seja encaminhado aos

Presidentes do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e do Conselho Nacional de

Justiça pedido de providências para a instalação de uma vara da Justiça Federal em

Unaí. 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 18/11/2009, às 17 horas, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães - Neider Moreira - Sebastião

Costa.

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/11/2009

Às 9h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Jayro Lessa (por indicação da Liderança do DEM) e Padre João (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 Jayro Lessa, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

obter esclarecimentos sobre questões relativas à saúde dos trabalhadores das

indústrias extrativas vegetal e mineral no Estado, em especial sobre a alta incidência

de silicose e de acidentes de trabalho, e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofícios dos Srs. Mário Paulo de Moura Campos Montoro, Juiz de

Direito, encaminhando cópia da ata de audiência na qual a Defensora Pública lotada

na Comarca de Belo Horizonte recusou-se a acompanhar as audiências designadas

em carta precatória; Valdecir Ambrosio Ferreira, detento da Penitenciária Regional de

Três Corações, solicitando ajuda desta Comissão para seus processos criminais; e de

correspondência publicada no “Diário do Legislativo” no dia 12/11/2009: ofícios dos

Srs. Paulo Roberto Moreira Cançado, Secretário-Geral da Procuradoria-Geral de

Justiça, Fernando José de Lima, Secretário de Gabinete da Prefeitura Municipal de

Betim, Cel. PM Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da PMMG (3), e Marco

Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Giêdra Cristina

Pinto Moreira, Defensora Pública Federal, responsável pelo Ofício de Direitos

Humanos e Tutela Coletiva, e Marta Freire, Diretora do Centro Regional de Minas

Gerais - Fundacentro -; e os Srs. Antônio Augusto Rocha, Procurador do Ministério

Público do Trabalho, representando a Procuradora Adriana Augusta de Moura Souza;

Mário Parreiras de Faria, médico do trabalho, Chefe da Seção de Segurança e Saúde
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do Trabalhador da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (substituto),

representando Ricardo Ferreira Deusdara, José Maria Soares, Presidente da

Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado de Minas Gerais -

Ftiemg -; e João Paulo Pires Vasconcelos, Assessor Político da Federação dos

Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado de Minas Gerais - Ftiemg -, 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 nas notas

taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos dos Deputados: Durval Ângelo (7) em que solicita sejam

encaminhadas ao Secretário de Defesa Social, para tomada de providências, cópias

das notas taquigráficas da reunião realizada em 4/11/2009 e do relatório da visita ao

Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, em 3/11/2009; seja encaminhado ao

Comandante-Geral da Polícia Militar pedido de informações sobre quem determinou

que a reintegração de posse do terreno usado pelo Centro de Recreação,

Atendimento e Defesa da Criança e do Adolescente - Circo de Todo Mundo - fosse

executada durante a noite e com o uso de aparato excessivo; sejam encaminhados

ao Advogado-Geral do Estado pedido de informações sobre quem emitiu a ordem de

reintegração de posse do terreno usado pelo Circo de Todo Mundo, bem como os

motivos que levaram a Advocacia-Geral do Estado a fazê-lo imediatamente, quando

ainda transcorriam as negociações com os responsáveis por essa ONG; seja

realizada visita ao Detran/MG, com os convidados que menciona, visando obter

esclarecimentos sobre as obras na MG-20, que estariam causando transtornos aos

moradores na região do Bairro Novo Tupi; seja encaminhado à Defensoria Pública do

Estado pedido de providências com vistas a analisar a situação dos detentos

acautelados no Presídio de São Joaquim de Bicas I, por meio de um mutirão, e

encaminhar ao Poder Judiciário as petições cabíveis; seja realizada reunião de

audiência pública para obter esclarecimentos sobre a situação da Ocupações Camilo
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Torres e Dandara, situadas nesta Capital, sobretudo em relação ao atendimento pela

Prefeitura Municipal às demandas sociais desses acampamentos na área de saúde,

educação e outros direitos sociais; seja encaminhado à Corregedoria do Sistema

Prisional da Secretaria de Estado de Defesa Social pedido de informações sobre as

circunstâncias da morte da presa Maria Aparecida de Jesus Campolino, que cumpria

pena no Complexo Penitenciário Estevão Pinto, em 16/11/2009, por possível omissão

de socorro; Durval Ângelo e Padre João em que solicitam seja realizada reunião de

audiência pública, com os convidados que mencionam, em Salto da Divisa, para obter

esclarecimentos sobre conflitos agrários no acampamento Dom Luciano Mendes,

localizado na Fazenda Monte Cristo, e as constantes ameaças de morte sofridas pela

Irmã Geralda Magela Fonseca, freira da Congregação das Irmãs Romanas de São

Domingos; Célio Moreira (3) em que solicita seja encaminhado ao Superintendente

Regional do Incra em Minas Gerais pedido de providências para que sejam realizados

estudos emergenciais com a finalidade de renovar convênio com a Emater-MG, para

que essa empresa preste assistência aos assentados do Projeto de Assentamento

Correntes, localizado em Barra do Guaicuí, Distrito do Município de Várzea da Palma;

sejam encaminhadas ao Secretário de Estado do Meio Ambiente e ao Centro de

Apoio Operacional de Conflitos Agrários, do Ministério Público Estadual, na pessoa

do Procurador Afonso Henrique de Miranda Teixeira, para conhecimento, cópias das

notas taquigráficas da reunião realizada em 16/11/2009, nesse Distrito; seja realizada

reunião de audiência pública, com os convidados que menciona, para discutir

encaminhamentos relativos à situação dos Assentamentos em Barra do Guaicuí; e

Célio Moreira e Ana Maria Resende em que solicitam seja realizada visita desta

Comissão ao Ministro do Meio Ambiente para debater questões relacionadas à

incorporação da mata seca à mata atlântica e os efeitos decorrentes dessa

incorporação, em especial nos assentamentos de trabalhadores rurais. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Ivair Nogueira - João Leite.
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ATA DA 37ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

19/11/2009

Às 9h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo, Ivair

Nogueira (substituindo o Deputado Vanderlei Miranda, por indicação da Liderança do

PMDB) e João Leite (substituindo o Deputado Fahim Sawan, por indicação da

Liderança do PSDB), 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 Ivair Nogueira, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a ouvir as

denúncias de perseguição e ameaça apresentadas pelas Sras. Mariluza Cristina

Rabelo de Melo e Alicieny Amaral de Castro Coelho, servidoras da Prefeitura

Municipal de Carmópolis de Minas. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da reunião para ouvir as Sras. Mariluza Cristina Rabelo de Melo, Agente

Administrativa da Prefeitura Municipal de Carmópolis de Minas; Alicieny Amaral de

Castro, Auxiliar Administrativa da Prefeitura Municipal de Carmópolis de Minas; e

Catherine Amaral de Castro, Professora das Escolas Estaduais Lígia Beatriz Amaral e

Presidente Tancredo Neves; e os Srs. Dirceu da Silva, Presidente da Câmara

Municipal de Carmópolis de Minas; Gilberto Rabelo Silveira, Vice-Presidente da

Câmara Municipal de Carmópolis de Minas; Marcelo de Freitas dos Reis, Secretário

da Câmara Municipal de Carmópolis de Minas; Antônio Pinto de Vasconcelos,

Vereador da Câmara Municipal de Leopoldina, 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,

são aprovados requerimentos dos Deputados: Durval Ângelo (10) em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública com a Comissão do Trabalho, da Previdência
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Social e da Ação Social, com convidados que menciona, para apurar denúncias

relativas a violações de direitos humanos e da legislação trabalhista, perpetradas pela

empresa G5 contra assalariados contratados para corte de cana, no Município de

João Pinheiro; sejam encaminhados à Corregedoria da PMMG, à Ouvidoria de Polícia

do Estado e ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa

dos Direitos Humanos e de Apoio Comunitário, para conhecimento e providências

cabíveis, os documentos anexos sobre denúncia de arbitrariedade policial e violação

de direitos humanos perpetradas contra o Vereador Walter Duarte; sejam

encaminhadas ao Fundacentro, à Defensoria Pública da União, à Superintendência

Regional do Trabalho e Emprego, à Secretaria de Estado de Saúde e ao Ministério

Público do Estado, para tomada de providências, cópias do dossiê apresentado nesta

Comissão pelo Presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas

do Estado de Minas Gerais, em 18/11/2009; sejam encaminhados ao Ministro do

Trabalho e Emprego e ao Ministro da Previdência Social pedidos de providências

para elaboração de estudos e planos de trabalho, com apresentação de propostas e

metas para o enfrentamento dos problemas causados pela silicose; seja

encaminhado à Secretaria Estadual de Saúde pedido de informações sobre as

providências tomadas com relação ao pronto atendimento aos portadores de silicose,

de forma a garantir-lhes um adequado diagnóstico; sejam encaminhadas à

Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho, à

Defensoria Pública da União, à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, à

Delegacia Regional do Trabalho, à Federação dos Trabalhadores nas Indústrias

Extrativas do Estado de Minas Gerais - Ftiemg - e ao Fundacentro, para tomada de

providências, cópias das notas taquigráficas da reunião realizada no dia 18/11/2009;

seja encaminhado ao Fundacentro pedido de informações sobre as soluções técnicas

elaboradas e as providências tomadas para combater a silicose; seja encaminhada

ao Conselho Nacional de Justiça cópia das notas taquigráficas da reunião realizada

no dia 18/11/2009 e pedidos de providências quanto as denúncias sobre a conduta

funcional de juízes do trabalho, apresentadas pela Central Única dos Trabalhadores

de Minas Gerais - Cut - e sindicatos filiados, e sobre as questões relativas à saúde

dos trabalhadores das indústrias extrativas vegetal e mineral do Estado; seja
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encaminhada à Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados pedido de

providências para que seja realizada reunião de audiência pública, com os

convidados que menciona, para apurar denúncias sobre as condições de trabalho nas

indústrias extrativas de Minas Gerais, especialmente afetadas pela terceirização, pela

informalidade, pelas formas de trabalho degradantes e pela silicose; seja realizada

reunião de audiência pública, com convidados que menciona, para discutir e debater

os conflitos agrários no Município de Rio Pardo de Minas e a violência contra

trabalhadores rurais sem terra; e Ivair Nogueira (2) em que solicita seja realizada

visita à Prefeitura Municipal e aos locais de trabalho das servidoras Mariluza Cristina

Rabelo de Melo e Alicieny Amaral de Castro, em Carmópolis de Minas, com

convidados que menciona, para verificação de suas situações; sejam encaminhados

à Promotora de Justiça da Comarca de Carmópolis de Minas pedidos de providências

para agilizar a apuração da representação feita pelas Sras. Mariluza Cristina Rabelo

de Melo e Alicieny Amaral de Castro e para propor um Termo de Ajustamento de

Conduta com o Executivo Municipal, no intuito de cessar a perseguição às servidoras

em questão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

extraordinária, a ser realizada hoje, às 15 horas, para discutir a autação de policiais

militares e de seguranças públicas na campanha salarial dos trabalhadores de Betim

e Contagem, e para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Carlin Moura.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 59ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 20/11/2009

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Leitura de Mensagem

- Exibição de vídeo - Entrega de título - Palavras do Sr. Roberto Luciano Fagundes -

Palavras do Sr. Charles Lotfi - Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Alberto Pinto Coelho - Gustavo Valadares - Tiago Ulisses.

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 da ata da

reunião anterior.

Ata

- O Deputado Gustavo Valadares, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à entrega do Título de Cidadão Honorário do

Estado de Minas Gerais, concedido pelo Governador do Estado por meio de decreto

publicado em 10/2/2009, a requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho,

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, ao Sr. Charles

Lotfi, Presidente da Associação Comercial de Minas - ACMinas.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Charles Lotfi,

Presidente da ACMinas; Embaixador Ramón Villagra Delgado, Cônsul-Geral da
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República Argentina em Belo Horizonte; Mário Assad Júnior, Secretário Municipal de

Assuntos Institucionais, representando o Prefeito Municipal de Belo Horizonte, Márcio

Lacerda; e Roberto Luciano Fagundes, Vice-Presidente da ACMinas.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs. Ronaldo

Vasconcelos, ex-Deputado Estadual, Secretário Municipal de Meio Ambiente de Belo

Horizonte; Jonísio Lustosa Nogueira, Presidente da Associação dos Empresários do

Centro e Barro Preto; Hiran Reis Correia, Presidente do Sindilojas; Nadim Donato

Filho, Vice-Presidente do Sindilojas; José Tarcísio Amorim, representante do Reitor

da PUC Minas; Cel. Paulo Rubens Pereira Diniz, Presidente da Associação de

Oficiais da Reserva do Exército e Diretor do DER-MG; Sérgio Cavalieri, Presidente da

Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa; Cel. Evandro Bartholomei Vidal,

representando o General José Mário Facioli, Comandante da 4ª Região Militar; Ronan

Ramos, representando o Presidente da Fecomércio Minas, Sr. Renato Rossi; e

Marcos Santanna, ex-Vice-Prefeito de Belo Horizonte; e da Exma. Sra. Ângela

Gutierrez, Presidente do Instituto Cultural Flávio Gutierrez.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será executado

pelo 1°-Sargento Gilberto Camargos Santana e pelo 3 °-Sargento Lázaro Silva

Martins, componentes da Bombeiros Instrumental Orquestra Show - Bios.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Leitura de Mensagem

O locutor - Neste instante, daremos ciência a todos de mensagem endereçada ao

Exmo. Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa e autor do

requerimento que deu origem a esta solenidade, pelo Exmo. Sr. Vice-Presidente da

República, José Alencar. (- Lê:)

“Agradeço a V. Exa. a gentileza do convite para a solenidade em que a Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais presta justa homenagem ao ilustre empresário

Charles Lotfi, Presidente da ACMinas, concedendo-lhe o título de Cidadão Honorário

do Estado de Minas Gerais. Sul-mato-grossense de Corumbá, Charles Lotfi tem-se

dedicado, há várias décadas, a enriquecer a vida mineira, não apenas como
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empresário e líder classista de sucesso, mas também como estudioso da história do

Oriente Médio e do Líbano, em particular, difundindo - em palestras e conferências -

aspectos da rica cultura daquela civilização, tão cara a nós, brasileiros. Presidente

desde 2007 da ACMinas, na qual realiza com capacidade e dedicação admirável

trabalho, Charles Lotfi estende sua dinâmica atuação ao campo social, destacando-se

sua participação como fundador da Fundação Libanesa de Minas Gerais, responsável

pelo Centro de Orientação sobre Drogas Professor José Elias Murad, e sua ativa

atuação como membro do Conselho Estadual Antidrogas. Por sua contribuição ao

desenvolvimento social e econômico de nosso Estado, tem recebido as mais

honrosas condecorações dos governos federal, estadual e municipal e de entidades

comunitárias - justo reconhecimento da sociedade ao cidadão prestante e

comprometido com as boas causas. Já havia agendado minha participação na

solenidade de hoje à noite, mas isso não será possível. Relevando a minha ausência,

peço a V. Exa. que leve ao homenageado meu especial abraço e aos participantes da

solenidade a minha saudação, com votos de total brilhantismo para o evento.

Atenciosamente, José Alencar Gomes da Silva, Vice-Presidente da República.”

Temos em mãos também outras mensagens desejando pleno êxito na realização

deste evento e parabenizando o Deputado Alberto Pinto Coelho, a Assembleia

Legislativa e o homenageado, enviadas por Sassine Ibrahim Chehoud, Tradutor

Público para o Estado de Goiás e Presidente da Liga Cultural Gibran Khalil Gibran, e

por Nélson Mufarrej Filho, Presidente da Federação das Entidades Libano-Brasileiras

do Estado do Rio de Janeiro.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo sobre o homenageado.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Título

O locutor - Neste momento, o Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado

Alberto Pinto Coelho, fará a entrega do Título de Cidadão Honorário do Estado de

Minas Gerais ao Sr. Charles Lotfi, passando-lhe às mãos o diploma. O Título a ser

entregue contém os seguintes dizeres: “Cidadania Honorária do Estado de Minas

Gerais. O Governador do Estado de Minas Gerais, nos termos do decreto publicado
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no dia 10/2/2009, e a requerimento da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, concede ao Sr. Charles Lotfi o Título de Cidadão Honorário do Estado de

Minas Gerais por sua relevante contribuição para o engrandecimento da terra

mineira”.

- Procede-se à entrega do título.

Palavras do Sr. Roberto Luciano Fagundes

Boa-noite. Exmo. Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia

Legislativa; Exmo. Sr. Embaixador Ramón Villagra Delgado, Cônsul-Geral da

República Argentina em Belo Horizonte; Exmo. Sr. Mário Assad Júnior, Secretário

Municipal de Assuntos Institucionais, representando o Prefeito Municipal de Belo

Horizonte, Márcio Lacerda; senhoras e senhores; tenho a grande honra de saudar o

novo Cidadão Honorário de Minas Gerais, Charles Lotfi, em nome de meus

companheiros da Diretoria da Associação Comercial de Minas nesta importante

cerimônia que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais realiza.

O Presidente desta nobre Casa Legislativa, o ilustre Deputado Alberto Pinto Coelho,

em sua fala, creio, deverá destacar pontos relevantes da biografia do Sr. Charles

Lotfi.

A mim cabe agora dar ênfase a aspectos que, em meu entendimento, justificam a

concessão dessa honraria - a cidadania mineira - a este homem íntegro, idealista,

dedicado às grandes causas defendidas pela nossa entidade, intransigente na luta

pelo desenvolvimento de Belo Horizonte e do Estado. Enfim, um homem de primeira

linha e de profunda fé. Se estivesse na Itália, sem dúvida o chamaríamos de um

“fuoriserie”; se estivesse na França, seria “hors-concours”; se estivesse nos Estados

Unidos, sem dúvida, “he’s the man”. Mas estamos em Minas e aqui, “ô trem bão, é

bão demais da conta, sô”.

Charles Lotfi, nato mato-grossense, pantaneiro, filho de Corumbá, tornou-se mais

tarde, e por lei específica, mato-grossense-do-sul, com a criação do Estado

constituído pela porção sul do antigo Estado de Mato Grosso. Agora este brasileiro,

filho de patrícios libaneses, ganha a cidadania honorária destas Minas Gerais; para

nós, contudo, cidadania mais que honorária, pois o cidadão Charles Lotfi há muito

vestiu o traje, o jeito, a fala e a mineirice autêntica, aliás, com uma boa pitada de



____________________________________________________________________________
1668

mineiro arisco, faltando apenas o cigarrinho de palha, porque sabemos que ele não

fuma.

A assimilação dessa nossa mineiridade por libaneses tem fortes precedentes em

Belo Horizonte. Quem viveu nesta Capital, nas décadas de 40 e 50, tem nítida em

sua memória a Rua dos Caetés e seus moradores nos fins de tarde e princípio do

anoitecer, sentados em suas cadeiras como bons e autênticos mineiros, conversando

animadamente e observando a criançada a brincar, pois por ali trafegavam várias

linhas de bonde, apenas com uma diferença: a língua falada era o árabe.

Charles Lotfi foi eleito Diretor da Associação Comercial de Minas, para cumprir

mandato em 1975 e 1976, sendo Presidente da entidade o Dr. José Romualdo

Cançado Bahia. Foi Diretor nos anos seguintes, até 1993. Merece registro também ter

sido ele um dos primeiros Presidentes do Conselho Empresarial de Turismo, então

denominado Comissão Permanente de Turismo, Conselho que tenho a honra de

presidir hoje. Em 1994, foi-lhe concedido o Título de Diretor Emérito, que é um

“status” de vitaliciedade na diretoria da casa para os mais dedicados. Antes, porém,

por sua sugestão, foi criada a Fundação ACMinas, destinada a ser o braço social da

Associação Comercial de Minas. Charles Lotfi foi também seu primeiro Presidente, a

partir de 1996. Mais tarde, foi chamado pelo ex-Presidente Arthur Lopes Filho para

ocupar, no biênio 2001-2002, posto na Diretoria Executiva da entidade. Nos dois

biênios seguintes, sob a Presidência de Eduardo Bernis, passou a Vice-Presidente da

entidade, sendo eleito Presidente em novembro de 2006, cumprindo o mandato no

biênio 2007-2008. Reeleito, preside a Associação Comercial de Minas neste 2009 até

o final de 2010.

Posso afirmar, sem sombra de erro, que essa longa e construtiva vivência com os

melhores quadros do empresariado de Belo Horizonte e de Minas mineirizou Charles

Lotfi a tal ponto, que ele hoje é tão mineiro quanto qualquer um de nós que aqui

nascemos e aqui vivemos. Aliás, o saudoso Fernando Sabino, com sabedoria poética,

ensina-nos o que é ser mineiro, dizendo: “Ser mineiro é não dizer o que faz, nem o

que vai fazer, é fingir que não sabe aquilo que sabe, é falar pouco e escutar muito, é

passar por bobo e ser inteligente, é vender queijos e possuir bancos. Um bom mineiro

não laça boi com embira, não dá rasteira no vento, não pisa no escuro, não anda no
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molhado, não estica conversa com estranhos, só acredita na fumaça quando vê fogo;

só arrisca quando tem certeza; não troca um pássaro na mão por dois voando. Ser

mineiro é dizer “uai”, é ser diferente, é ter marca registrada, é ter história. Ser mineiro

é ter simplicidade e pureza, humildade e modéstia, coragem e bravura, fidalguia e

elegância. Ser mineiro é ver o nascer do sol e o brilhar da lua, é ouvir o cantar dos

pássaros e o mugir do gado, é sentir o despertar do tempo e o amanhecer da vida.

Ser mineiro é ser religioso e conservador, é cultivar as letras e as artes, é ser poeta e

literato, é gostar de política, é amar a liberdade, é viver nas montanhas, é ter vida

interior, é ser gente”.

Não serei eu que contrariarei ou refutarei o grande escritor de “Encontro Marcado”.

Portanto, em nome de todos os integrantes da diretoria da ACMinas, dos

funcionários, dos servidores, dos colaboradores e, especialmente, dos associados,

reafirmo os nossos agradecimentos pela iniciativa da nossa augusta Assembleia

Legislativa e do seu preclaro Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, por

reconhecerem no caro Presidente Charles Lotfi a mineiridade que vem exercitando

com prudência e sabedoria. Parabéns ao meu querido e novo conterrâneo. Muito

obrigado a todos.

Palavras do Sr. Charles Lotfi

Deus Pai, livrai-me do orgulho, porque hoje sou elevado à dignidade da cidadania

de Minas Gerais. Deus Filho, abençoai-me com a paz da humildade, marca dos hoje

meus concidadãos das Gerais. Deus Espírito Santo, mantenha em mim acesa a

chama da fidelidade aos princípios e às virtudes que animam a gente mineira.

Exmos. Srs. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais; Embaixador Ramón Villagra Delgado, Cônsul-Geral da

República Argentina em Belo Horizonte; Mário Assad Júnior, Secretário Municipal de

Relações Institucionais, representando o Prefeito Municipal de Belo Horizonte, Márcio

Lacerda; e Roberto Luciano Fagundes, meu querido amigo Vice-Presidente da

ACMinas, homem que engrandece essa Casa com sua dedicação e atitudes, muito

obrigado. Fiquei muito sensibilizado com suas palavras.

Srs. ex-Presidentes da Associação Comercial, Srs. Vice-Presidentes, companheiros

Diretores, amigos da comunidade libanesa aqui presentes, minhas amigas, meus
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amigos, meus familiares, minhas filhas Olga e Sílvia, meu filho Miguel, minha nora

Susi, meus netos Luana e Gabriel, senhoras e senhores; quando, meses atrás, recebi

a notícia de que o Governador Aécio Neves sancionara projeto de autoria da nossa

Assembleia Legislativa, honrando-me com a cidadania do Estado de Minas Gerais,

senti-me invadido por um sentimento de profundo recolhimento e paz, logo acrescido

pelo conforto da gratidão. Passados os impactos dessas primeiras reações, pude

refletir a respeito. Que razões teriam esses dois Poderes, o Executivo e o Legislativo,

para conferir tal distinção a este mato-grossense de nascimento? Que atributos, que

feitos? Só encontrei um motivo: a desmedida generosidade de nosso Governador

Aécio Neves, do Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia

Legislativa e autor do projeto, e dos parlamentares que aqui, afinados com as

aspirações legítimas de Minas Gerais e de seu povo, dão a elas o arcabouço das leis.

Caríssimo Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho, cheguei a Minas há 42 anos,

depois de ter deixado Corumbá, minha cidade natal em Cuiabá, pois em ambas meus

antepassados residiam desde 1880 com negócios nos setores de navegação fluvial,

do comércio e da indústria. Depois de sete anos em São Paulo, estabeleci-me em

Belo Horizonte em busca de novas oportunidades. Aqui, logo fui privilegiado no meu

dia a dia pelo clima ameno, pela beleza natural e principalmente pela hospitalidade e

pela cordialidade do povo mineiro. Aqui iniciamos, minha família e eu, um convívio

com pessoas nas quais logo percebi uma maneira de ser muito peculiar, um

temperamento no qual, de pronto, reconheci a precisão no pensar e a firmeza no agir,

a concisão no falar e a paciência no ouvir, a prudência no julgar e a perseverança no

querer. Enfim, reconheci os predicados de que são constituídas a sabedoria e a

dignidade, atributos que já me eram familiares desde os anos em que vivi no Líbano,

pátria de meus pais, sob a permanente inspiração das montanhas emblemáticas

daquele país. Aqui, além da similaridade geográfica, encontrei homens de pensar

grande, que vieram ao mundo com os genes do idealismo, da ética e do altruísmo.

Encontrei aqueles que Alceu Amoroso Lima definiu como “homens de olhos fixos no

infinito”.

Aqui, como no Líbano, a montanha moldou o caráter do homem. Se as montanhas

de Minas Gerais dos tempos da Colônia foram fator de isolamento, foram também o
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catalisador da reflexão e dos ideais de liberdade, a fonte de um amálgama cultural

exclusivíssimo, e foram, igualmente, a razão da “mineiridade”, expressão cunhada,

com muita propriedade, por Sylvio de Vasconcellos em sua obra homônima, que

constitui a síntese do “ser mineiro”. Quem não o for nem tente decifrar seu

significado, mineiridade não se pode entender, mineiridade se deve sentir. E senti-la,

para os amigos e as amigas, é privilégio do povo de Minas.

Minhas senhoras e meus senhores, que muito nos honram nesta noite com sua

presença, há pouco, falei sobre as montanhas do Líbano. Ali, cheguei em plena

infância, aos 10 anos de idade, quando a minha mãe, hoje, pela graça de Deus,

ostentando seus 101 anos, teve um problema de saúde. Fomos para lá em busca de

seu restabelecimento, para uma permanência de três meses. No entanto, o destino

havia traçado outros planos: no dia exato em que nosso navio aportava em Beirute,

eclodiu, com toda ferocidade, a Segunda Grande Guerra Mundial. A partir daquele

momento, todos os meios de transporte, exceto os militares, foram interrompidos. E lá

fui eu aprender a me comunicar numa nova língua com meus parentes e os amigos

que ali conheci e a adaptar-me a um ambiente totalmente diverso daquele de Mato

Grosso. Foi uma rica experiência que vivi durante 8 anos, absorvendo muito da

cultura libanesa, sedimentada ao longo de 7 mil anos de história. Foi lá que associei

as montanhas cobertas de neve ao caráter dos homens da região em que me

encontrava e com quem convivia. Foi lá que percebi nos montanheses um povo

diferente daqueles que já conhecia - pessoas não melhores ou piores, mas com uma

maneira de ser muito própria, dotadas de qualidades especialíssimas, que depois

constatei como características comuns aos povos das montanhas. Ao retornar e vindo

para Minas, aqui as encontrei novamente. Posso afirmar, sem dúvida, que no Líbano

tornei-me mineiro de fato. Aqui, hoje, torno-me mineiro também de direito. Isto,

senhoras e senhores, devo, repito, à generosidade deste povo. Muito obrigado. A

única coisa que posso acrescentar à gratidão é a minha perene intenção de fazer jus

à condição de mineiro. E ser mineiro é, acima de tudo, uma responsabilidade. Muito,

muito obrigado e boa noite a todos.

Apresentação Musical

O locutor - Neste instante, ouviremos a Bios, que foi criada há dois anos, com a
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formação típica das orquestras de “jazz”, cujo objetivo é levar ao cidadão mineiro a

conscientização da prevenção de acidentes e sinistros por meio da música. Bios,

sintonia de vida e arte, interpretará as músicas “Mack the knife”, de Kurt Weill; “Eu sei

que vou te amar”, de Vinícius de Moraes e Tom Jobim; e “You’ll be in my heart”, de

Phil Collins.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Charles Lotfi, Presidente da ACMinas, nosso ilustre homenageado;

Mário Assad Júnior, Secretário Municipal de Assuntos Institucionais, representando o

Prefeito Municipal de Belo Horizonte, Márcio Lacerda; Embaixador Ramón Villagra

Delgado, Cônsul-Geral da República Argentina em Belo Horizonte; ilustres familiares

do homenageado; Roberto Luciano Fagundes, Vice-Presidente da ACMinas; minhas

senhoras e meus senhores. Existem pessoas que se incorporam de tal maneira ao

nosso convívio e se integram tanto à nossa cultura e à nossa realidade que parece

que sempre estiveram entre nós. Uma dessas pessoas é o empresário Charles Lotfi,

nascido em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, mas há muito radicado em Belo

Horizonte e integrado à vida mineira. Suas origens familiares o levaram a estudar no

Líbano, onde se formou bacharel em Línguas Estrangeiras e Literatura Francesa.

Culto e atento às relações internacionais, é um estudioso da história do Oriente Médio

e fala francês, árabe e inglês, além de ter amplo domínio do nosso idioma. Por sua

vinculação às questões referentes ao Líbano e seu espírito de liderança, ajudou a

fundar a Confederação Nacional das Entidades Líbano-Brasileiras, da qual foi

Coordenador-Geral de 1981 a 1988, sendo hoje seu Presidente. Também contribuiu

para criar a Fundação Libanesa de Minas Gerais, instituição que dirigiu durante 10

anos. Preocupado com os problemas sociais presentes em nossa sociedade,

particularmente com aqueles a que a juventude está mais exposta, criou, em sua

gestão na Fundação Libanesa, o Centro de Orientação sobre Drogas Professor Elias

Murad. Também é membro do Conselho Estadual Antidrogas e da Câmara Técnica

de Tratamento e Reinserção Social. No campo da educação, coordenou um projeto

inovador para o ensino fundamental que, elaborado por profissionais da área e

implantado em caráter experimental em diversas escolas do Bairro Serra Verde, em



____________________________________________________________________________
1673

Belo Horizonte, vem apresentando significativos resultados. O espírito empreendedor

e participativo de Charles Lotfi fez também com que ele se tornasse, em 1975, Diretor

da ACMinas, sendo reeleito sucessivamente até 1993, ganhando, a partir daí, a

honrosa condição de Diretor emérito. Ocupou ainda na entidade diversos outros

cargos relevantes, como os de Diretor Executivo, Vice-Presidente de Assuntos

Internacionais e Presidente da Fundação ACMinas. Foi também, durante vários anos,

Diretor da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de

Minas Gerais. O reconhecimento de seu trabalho e o prestígio adquirido junto ao meio

empresarial do Estado o conduziram, desde janeiro de 2007, à posição de Presidente

da ACMinas, cumprindo atualmente um segundo mandato de dois anos. Fundada em

1901, quando Belo Horizonte começava a se erguer, dando forma ao plano

urbanístico de Aarão Reis, a ACMinas acompanhou de perto o desenvolvimento da

Capital, passando com o tempo a atuar de forma mais ampla, participando ativamente

de debates de âmbito estadual e nacional. Teve presença marcante em campanhas

que resultaram em avanços significativos para a economia mineira e brasileira, como

a criação da Petrobras, da Usiminas, da Acesita, da Açominas, das indústrias de

cimento, da instalação da Fiat Automóveis em Betim e da duplicação da Rodovia

Fernão Dias. Participa também a entidade de diversas campanhas de cunho social e,

recentemente, destacou-se nos esforços para a retomada do crescimento econômico

do Estado, promovendo ações de estímulo à inovação, à competitividade e à inserção

das empresas mineiras nos mercados nacional e internacional. Com certeza, a

presença de Charles Lotfi entre seus dirigentes e agora em sua Presidência

contribuiu de forma expressiva nas últimas décadas para que a ACMinas se tornasse

tão respeitada nos cenários estadual e nacional. Por tudo o que ele tem feito como

líder empresarial, como homem que defende incansavelmente seus ideais, movido

pelos sentimentos de justiça e igualdade e sempre devotado, de corpo e alma, aos

interesses mais relevantes de Minas e de sua gente, Charles Lotfi é inteiramente

merecedor da homenagem que lhe está sendo feita. É com grande satisfação que o

Parlamento mineiro promove esta solenidade de entrega do título de Cidadão

Honorário de Minas Gerais a uma personalidade que, por seu exemplo de vida e sua

identificação com o Estado, merece todo o nosso respeito, admiração e
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reconhecimento. Parabéns, novo cidadão mineiro.

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 especial de segunda-feira, dia 23, às 20 horas, nos termos do

edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/11/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar, Gil

Pereira e Antônio Júlio (substituindo o Deputado Sávio Souza Cruz, por indicação da

Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da

Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se

destina a debater a invasão da Reserva Legal da Etapa I do Projeto Jaíba pelos sem-

terra e discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. João Paulo Sarmento, Diretor de

Monitoramento e Fiscalização Sustentável do Instituto Estadual de Florestas - IEF -,

representando o Diretor-Geral Interino do IEF e Secretário Adjunto de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais; Shelley de Souza

Carneiro, Luciano Luz Badini Martins, Promotor de Justiça e Coordenador do Centro

de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente,

Patrimônio Cultural, Urbanismo e Habitação - Caoma -; Júlio Neil Cassa Louzada,

membro da equipe técnica do Projeto Inventário da Flora Nativa e dos

Reflorestamentos de Minas Gerais, representando José Roberto Scólforo, Pró-Reitor

de Planejamento e Gestão da Universidade Federal de Lavras e Coordenador do

Projeto de Pesquisa Inventário da Flora Nativa e dos Reflorestamentos do Estado de

Minas Gerais; e Maria Dalce Ricas, Superintendente Executiva da Associação Mineira

de Defesa do Ambiente - Amda -; que são convidados a tomar assento à mesa. O
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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. 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 3.592/2009 (relator: Deputado Irani Barbosa) e 3.790/2009

(relator: Deputado Almir Paraca). Submetido a votação, é aprovado o Requerimento

nº 4.860/2009. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são

aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.731/2007,

3.424/2009, 3.665/2009 e 3.748/2009. 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 Fábio Avelar (2) em que solicita seja realizada reunião para, em audiência

pública, debater a situação do licenciamento ambiental do Aeroporto Carlos Drumond

de Andrade - Aeroporto da Pampulha; seja encaminhado ofício ao Ministério Público

com as informações solicitadas pela Sra. Mônica Fiorentino, Promotora de Justiça de

Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Cultural, Habitação e Urbanismo, no

Ofício nº 3.308/PJHU/09, motivadas pelo Requerimento nº 3.181/2008; Délio

Malheiros (3) em que solicita seja realizada reunião conjunta com a Comissão de

Defesa do Consumidor, para, em audiência pública, debaterem a resolução do

Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama - que torna obrigatória a inspeção

veicular para controle de emissão de gases poluentes; seja encaminhado à

Associação das Mineradoras de Pains, Arcos e região pedido de informações sobre

as providências adotadas em face das reclamações e das denúncias apresentadas

pela população e pelas autoridades na audiência pública ocorrida em Pains, no dia

11/11/2009; seja encaminhado ao Sr. Fábio Galindo Silvestre, Coordenador das

Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente das Comarcas do Alto São

Francisco, pedido de informações sobre as providências que a força-tarefa

constituída pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público Estadual e por
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órgãos ambientais adotou em relação à mineração no Município de Pains. Cumprida

a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 novembro de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Carlin Moura - Padre João.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/11/2009

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Doutor Rinaldo, Fahim Sawan e Doutor Ronaldo, 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 matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofícios do Deputado Federal Darcisio Perondi, Presidente da Frente Parlamentar da

Saúde, agradecendo o apoio da Comissão e desta Casa à realização da audiência

pública de instalação da Frente Parlamentar Estadual da Saúde em Minas Gerais; do

Sr. Felipe Caram, Subsecretário de Vigilância em Saúde, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 4.469/2009, (publicado  no “Diário do Legislativo” em

12/11/2009); e do Sr. Aílton Martins, em que encaminha cópia de representação

dirigida ao Ministério Público da Comarca da Barbacena. A Presidência solicita à

Consultoria que analise essa matéria. O Presidente acusa o recebimento das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos

de Lei nºs 3.885/2009 (Deputado Carlos Pimenta); e 3.253/2009 (Deputado Fahim

Sawan), ambos 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 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.366/2008 na forma do vencido no 1º

turno. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
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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 Requerimentos nºs

4.933, 4.938, 4.966 e 4.971/2009. Submetido a discussão e votação, é aprovado o

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.530/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Délio Malheiros (2) em que solicita seja realizada visita

ao Hospital das Clínicas para verificar o trabalho e a atual situação dessa instituição,

e seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática, com o intuito de debater e contribuir para a regulamentação

da Lei nº 18.372/2009; Célio Moreira em que solicita seja realizada audiência pública

para discutir a atual situação em que se encontra o Hospital São Francisco de Assis;

Sebastião Costa em que solicita seja formulada manifestação de apoio dessa

Comissão ao Ministério da Educação à instalação da faculdade de Medicina no

Município de Sabinópolis. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

a presença 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 novembro de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Arlen Santiago.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/11/2009

Às 15h1min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria Resende

(substituindo o Deputado Juninho Araújo, por indicação da Liderança do BSD) e os

Deputados Getúlio Neiva e Antônio Carlos Arantes (substituindo a Deputada Gláucia

Brandão, por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Getúlio Neiva, 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 da pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
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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 3.781/2009, que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 4.927, 4.965 e

4.969/2009. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.668, 3.669 e 3.746/2009.

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 (2) em que solicita seja

realizada reunião com convidados para discutir a importância da dança como

expressão da cultura de Minas Gerais e seja realizada reunião de audiência pública

para discutir com representantes do Ministério da Cultura e da Fundação Municipal de

Cultura a implantação do Vale-Cultura no Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária e para a extraordinária de amanhã, dia

19/11, às 10 horas, no Município de Monte Sião, a fim de discutir o tombamento da

Praça Prefeito Mário Zucato, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2009.

Gláucia Brandão, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

18/11/2009

Às 17h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Ronaldo Magalhães, Sebastião Costa e Neider Moreira (substituindo o

Deputado Chico Uejo, por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

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 matéria constante na pauta e passa à 1ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
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pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº

3.113/2009 é retirado de pauta, atendendo a requerimento do Deputado Ronaldo

Magalhães aprovado pela Comissão. Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva

emite parecer que conclui pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do

Projeto de Lei nº 3.734/2009 na forma do Substitutivo nº 1. Anunciada a discussão, o

Presidente informa que sobre a mesa se encontra proposta de emenda de autoria do

Deputado Domingos Sávio. Encerrada a discussão, o Presidente submete a votação

o parecer, salvo proposta de emenda apresentada, que é aprovado. A seguir,

submete a votação a proposta de emenda, que é rejeitada. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença 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 novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Fábio Avelar - Padre João - Sebastião Costa.

ATA DA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

19/11/2009

Às 15h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e

Carlin Moura (substituindo o Deputado Vanderlei Miranda, por indicação da Liderança

do Bloco PMDB-PT-PCdoB), membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, dá a ata por aprovada e a

subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em audiência

pública, a atuação de policiais militares e de seguranças particulares na campanha

salarial dos trabalhadores de Betim e Contagem e interrompe os trabalhos ordinários

da reunião para ouvir os Srs. Jacson Rafael Campomizzi, Procurador de Justiça do

Estado de Minas Gerais; Gilson Luiz Reis, Presidente do Sindicato dos Professores

do Estado de Minas Gerais - Sinpro Minas - e Presidente da Central dos

Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB -; Marcelino da Rocha, Presidente do

Sindicato dos Metalúrgicos de Betim; Adilson Pereira dos Santos, Coordenador

Político do Sindicato dos Metalúrgicos de Belo Horizonte e Contagem, representando

Francisco Xavier dos Santos, administrador do Sindicato dos Metalúrgicos de Belo
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Horizonte, Contagem e Região - Sindmetal -; que são convidados a tomar assento à

mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Carlin Moura, autor do

requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo após,

passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta 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,

dedetermina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Padre João.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

REQUERIMENTOS

Do Deputado Lafayette de Andrada (2) em que solicita sejam os Projetos de Lei

Complementar nºs 53 e 55/2009 distribuídos à Comissão de Fiscalização Financeira

para receberem parecer, respectivamente, para o 2º e o 1º turnos.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.379/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Esporte Clube Recreativo Rio Verde, com sede no Município de

Varginha.

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 3.379/2009 pretende declarar de utilidade pública o Esporte

Clube Recreativo Rio Verde, com sede no Município de Varginha, que tem como

finalidade proporcionar a difusão do civismo e da cultura física, principalmente o

futebol amador.
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Para a consecução de seus objetivos, compete em todas as modalidades

esportivas amadoristas especializadas, além de promover reuniões de caráter social

e cultural. Dessa maneira, incentiva as pessoas, através do esporte e da cultura, a se

tornarem agentes de sua própria transformação e colaboradores na construção de

uma sociedade justa e solidária.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.379/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.806/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Sociedade Esportiva Guaxupé, com sede no Município

de Guaxupé.

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 3.806/2009 pretende declarar de utilidade pública a Sociedade

Esportiva Guaxupé, com sede no Município de Guaxupé, que tem como finalidade

promover atividades esportivas, sociais, recreativas, culturais e cívicas.

É relevante mencionar que a referida entidade incentiva a prática da educação

física em todas as suas modalidades, principalmente o futebol e esportes amadores,

notadamente os olímpicos.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.806/2009
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em turno único.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.829/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Banda de Música Lira Musical Nossa Senhora das Dores, com

sede no Município de Igaratinga.

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 3.829/2009 pretende declarar de utilidade pública a Banda de

Música Lira Musical Nossa Senhora das Dores, com sede no Município de Igaratinga,

que possui como finalidade promover e divulgar a música, assim como estimular o

exercício da cidadania por meio da arte musical. Na consecução de seus propósitos,

participa de eventos sociais e cívicos no Município e na região.

Dessa maneira, incentiva as pessoas, através da cultura, a se tornarem agentes de

sua própria transformação e colaboradores de uma sociedade justa e solidária.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.829/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.512/2007

Comissão de Saúde

Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Arlen Santiago, disciplina o comércio de
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artigos de conveniência em farmácias e drogarias, no âmbito do Estado de Minas

Gerais, de modo a proporcionar segurança e higiene ao consumidor.

A matéria foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, para análise preliminar,

a qual concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Em seguida, foi

o projeto encaminhado à Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, que,

em sua análise do mérito opinou pela aprovação da matéria com a Emenda nº 1, que

apresentou.

Por requerimento do autor, o projeto foi encaminhado 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 em estudo pretende disciplinar o comércio de artigos de conveniência

em farmácias e drogarias, no âmbito do Estado de Minas Gerais, com o fim de

assegurar segurança e higiene ao consumidor.

O art. 1º do projeto dispõe que a venda de produtos de conveniência nas farmácias

e nas drogarias deverá observar critérios que garantam a segurança do consumidor.

Já o art. 2º traz um rol exemplificativo dos artigos de conveniência. O art. 3º do

projeto veda expressamente a venda de bebidas alcoólicas nesses locais.

A matéria está prevista na Lei Federal nº 5.991, de 1973, que dispõe sobre o

controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e

correlatos e dá outras providências. A referida norma, no art. 4º, incisos X, XI e XX,

traz os conceitos de farmácia, drogaria e loja de conveniência ou “drugstore”. Este

conceito - lojas de conveniência ou “drugstore” - foi introduzido pela Lei nº 9.069, de

1995: “Estabelecimento que, mediante autosserviço ou não, comercializa diversas

mercadorias, com ênfase para aquelas de primeira necessidade, entre as quais

alimentos em geral, produtos de higiene e limpeza e apetrechos domésticos, podendo

funcionar em qualquer período do dia ou da noite, inclusive nos domingos e feriados”.

Dessa forma, tal comércio ficou permitido, em tese, nos estabelecimentos de farmácia

e drogaria, desde que conste no objeto social da sociedade e de seu licenciamento.

O Decreto nº 74.170, de 1974, que regulamenta a Lei nº 5.991, de 1973, consolida,

em seu art. 2º, os conceitos já estabelecidos na referida lei e, no art. 3º, regulamenta
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o comércio farmacêutico.

Recentemente a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa - editou a

Resolução da Diretoria Colegiada - RDC - nº 44/2009, que dispõe sobre boas práticas

farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da

comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias

e drogarias e dá outras providências. O art. 29 da referida RDC prevê que a

comercialização de produtos em farmácias e drogarias obedecerá a condições

estabelecidas em legislação sanitária específica. Trata-se da Instrução Normativa nº

9, de 17/8/2009, que dispõe sobre a relação de produtos permitidos para dispensação

e comercialização em farmácias e drogarias.

Verifica-se que não há, no âmbito do Estado, lei que discipline o comércio de

produtos em farmácias e drogarias. O projeto traz, portanto, inovação jurídica.

Consideramos que algumas alterações devem ser feitas no projeto em análise,

tanto para adequá-lo à boa técnica legislativa quanto para ampliar o objeto da

proposição.

Dessa forma, apresentamos o Substitutivo nº 1, em que incluímos um dispositivo

para tratar do licenciamento de farmácias, drogarias e lojas de conveniência ou

“drugstores”, bem como acrescentamos um artigo com previsão de penalidades, no

caso de inobservância do comando do projeto. Além disso, o art. 1º do substitutivo

não trata apenas do comércio de produtos em farmácias e drogarias, mas também da

prestação de serviços nesses locais.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.512/2007, em 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre o comércio de artigos de conveniência e a prestação de serviços em

farmácias e drogarias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O comércio de artigos de conveniência e a prestação de serviços de

interesse do consumidor poderão ser realizados em farmácias e drogarias, com a

observância das normas de segurança e higiene expedidas pelo órgão responsável
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pelo licenciamento.

Parágrafo único - Os artigos de conveniência em geral serão expostos em suas

embalagens originais e devidamente lacrados, em balcões, estantes e gôndolas

separados fisicamente dos medicamentos.

Art. 2º - As lojas de conveniência e “drugstores” poderão funcionar no mesmo

estabelecimento das farmácias e drogarias, desde que as atividades por elas

desenvolvidas façam parte do objeto social da sociedade e mediante a expedição,

pelo órgão responsável pelo licenciamento, de alvarás sanitários específicos,

observado o disposto no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - É expressamente proibida a comercialização, em farmácias e drogarias, de

bebidas alcoólicas, cigarros e alimentos não industrializados.

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator, no que couber,

às penalidades previstas no art. 97 da Lei nº 13.317, de 1999, que contém o Código

de Saúde do Estado, ou nos arts. 56 a 59 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de

1990, que contém o Código de Defesa do Consumidor.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente e relator - Arlen Santiago - Carlos Pimenta.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.749 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.749/2009, de autoria do Deput ado Carlos Gomes, que declara

de utilidade pública a Associação dos Agricultores e Agricultoras Rurais Unidos

Venceremos do 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° 3.749/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores e Agricultoras Rurais
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Unidos Venceremos, 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 dos Agricultores e

Agricultoras Rurais Unidos Venceremos, com sede no Município de Almenara.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.768 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.768/2009, de autoria do Deput ado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Vila Bonita,

com sede no Município de Itacarambi, 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° 3.768/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Vila

Bonita, com sede no Município de Itacarambi.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Pequenos Produtores

Rurais de Vila Bonita, com sede no Município de Itacarambi.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 24/11/2009

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata -

Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.035 a 4.045/2009 - Requerimentos nºs 5.048 a

5.070/2009 - Requerimentos das Comissões de Meio Ambiente e de Direitos

Humanos e dos Deputados Weliton Prado e Lafayette de Andrada (2) -

Comunicações: Comunicações das Comissões de Cultura, de Minas e Energia, de

Turismo, do Trabalho, de Transporte e de Meio Ambiente e do Deputado Leonardo

Moreira - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Carlos Pimenta, Padre João,

André Quintão, Sargento Rodrigues e Juarez Távora - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de

Comunicações - Votação de Requerimentos: Requerimentos das Comissões de Meio

Ambiente e de Direitos Humanos e dos Deputados Weliton Prado e Lafayette de

Andrada (2); aprovação - Questão de ordem - Requerimento do Deputado Domingos

Sávio; deferimento; discurso do Deputado Domingos Sávio - Requerimento do

Deputado Luiz Humberto Carneiro; deferimento; discurso do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva - Registro de presença - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - 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 - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos

Pimenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Dimas Fabiano -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo -

Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva -
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Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair

Nogueira - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira

- Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre

João - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Sebastião Costa -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter

Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:

OFÍCIOS

Dos Srs. Alexandre Silveira e Júlio Delgado, Deputados Federais, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.693/2009 , da Comissão Especial da

Execução das Penas no Estado.

Do Sr. Marco Aurélio Loureiro, Secretário Nacional de Segurança Alimentar e

Nutricional (substituto), do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.177/2009, da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. Alberto Duque Portugal, Secretário de Ciência e Tecnologia, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.795/2009 , da Comissão de Participação

Popular.
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Do Sr. Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional (3), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 4.851, 4.852 e 4.854/2009, da

Comissão de Participação Popular.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (6), prestando informações

relativas aos Projetos de Lei nºs 3.590, 3.783 a 3.786 e 3.799/2009, em atenção a

pedidos da Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos respectivos projetos.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (2), prestando informações

relativas aos Requerimentos n°s 4.690 e 4.699/2009,  da Comissão Especial da

Execução das Penas no Estado.

Do Sr. Simão Cirineu Dias, Secretário de Fazenda, prestando informações relativas

ao Requerimento n° 4.070/2009, da Comissão Extraord inária para o Enfrentamento

da Crise Econômico-Financeira Internacional.

Da Sra. Maria das Graças Fontes, Chefe do Gabinete do Ministro da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento, prestando informações relativas ao Requerimento n°

4.402/2009, da Comissão de Política Agropecuária.

Do Sr. Américo José Córdula Teixeira, Secretário da Identidade e da Diversidade

Cultural, solicitando a esta Casa sugestão de pauta para a videoconferência nacional

do projeto Vidas Paralelas-Rede Escola Continental em Saúde do Trabalhador, a ser

realizada nesta Casa, em 26/11/2009, das 14 às 18 horas.

Do Sr. Ezequiel Sousa do Nascimento, Secretário de Políticas Públicas de

Emprego, informando a liberação de recursos financeiros referentes a parcela do

Plano de Implementação firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o Idene-

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. Eraldo Teodoro de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Campo

Mourão (PR), solicitando apoio desta Casa para a aprovação, no Congresso

Nacional, de proposição que dispõe sobre o serviço comunitário compulsório para

formandos em Medicina e Odontologia em universidades públicas. (- À Comissão de

Saúde.)

Do Sr. Celso Cota, Presidente da Ruralminas, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 4.917/2009, da Comissão de Política  Agropecuária.
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Do Sr. Luís Márcio Araújo Ramos, Presidente da Fhemig, prestando informações

relativas ao Projeto de Lei nº 2.490/2008, em atenção a pedido da Comissão de

Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.490/2008.)

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil (3), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 4.870/2 009, da Comissão de

Segurança Pública, e 4.646 e 4.740/2009, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Shelley de Souza Carneiro, Diretor-Geral do IEF, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 4.401/2009, da Comissã o de Política Agropecuária.

Do Sr. Waltair Vasconcelos Sobrinho, Superintendente Regional da Polícia

Rodoviária Federal, prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.926/2009,

da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Rômulo Thomaz Perilli, Secretário de Obras e Serviços Urbanos de

Contagem, convidando representantes desta Casa para acompanhar, em reunião de

audiência pública a realizar-se em 11/12/2009, nesse Município, licitações para a

contratação de serviço de limpeza pública urbana.

Do Sr. Augusto Henrique Lio Horta, Chefe de Gabinete do Secretário de Meio

Ambiente, prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.820/2009, da

Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Daniel Alves Natalizi, da Coordenação de Parcerias Estaduais do CNPq,

informando a celebração de convênio 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.)

Da Sra. Fernanda Flaviana de Souza Martins, Coordenadora Especial da Política

Pró-Criança e Adolescente da Secretaria de Desenvolvimento Social, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.597/2009 , do Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Gustavo Botelho Neto, Superintendente-Geral de Polícia Civil, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.462/2009 , da Comissão Direitos

Humanos.

Do Diretor Executivo do Fundo Nacional de Assistência Social, comunicando a

transferência de recursos em favor do governo do Estado, destinados à manutenção

de Serviços de Ação Continuada. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os
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fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento

Interno.)

Da Sra. Erlandia da Silva Mendes, Oficiala da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca

de Ipatinga, prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.644/2009, da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Eduardo Barbosa, Presidente da Federação Nacional das Apaes,

convidando para a cerimônia de abertura da XIX Olimpíada Nacional das Apaes, em

9/12/2009, nesta Capital. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr. José Salvador Silva, Presidente do Hospital Mater Dei, agradecendo

manifestação de aplauso formulado por esta Casa em atenção a requerimento do

Deputado Doutor Ronaldo, por ter essa instituição de saúde obtido o Certificado de

Acreditação Internacional concedido pela NIAHO.

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 4.035/2009

Declara de utilidade pública a Associação Santos Reis - ASR -, com sede no

Município de Vazante.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Santos Reis - ASR -, com

sede no Município de Vazante.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de novembro de 2009.

Delvito Alves

Justificação: Este projeto de lei visa ao reconhecimento da conceituada Associação

Santos Reis - ASR - como de utilidade pública. Conforme seu estatuto, que instrui o

projeto, a ASR é uma instituição civil sem fins lucrativos, de caráter religioso, que tem

por objetivos apoiar, incentivar e promover atividades que visem à conscientização da

comunidade e à preservação dos valores e da memória histórica, religiosa e cultural
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do Município de Vazante, bem como estimular a autoestima dos associados para o

exercício de sua cidadania.

A ASR busca divulgar a cultura do Município de Vazante, bem como abrilhantar os

eventos culturais e datas comemorativas do Município e adjacências. A Associação

tem ainda por objetivo melhorar as condições de vida das famílias; firmar convênios

com associações congêneres, entidades privadas, autarquias federais, estaduais e

municipais e outras entidades; representar os foliões filiados à entidade em defesa de

seus interesses; e proporcionar a melhoria do convívio entre os associados, através

de sua integração.

Assim, na qualidade de representante do Noroeste mineiro nesta Casa Legislativa,

este Deputado encaminha este projeto com o objetivo de reconhecer como entidade

de utilidade pública a referida Associação. Isso incentivará ainda mais seus Diretores

e demais associados a buscar incansavelmente o trabalho em prol do

desenvolvimento econômico, social e cultural da sociedade.

Em face dos argumentos ora lançados e por julgarmos a entidade de suma

relevância para o nosso Município, pedimos apoio aos nobres pares desta Casa

Legislativa para 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 4.036/2009

Dá nova redação ao inciso II do § 1º do art. 2º da Lei nº 15.176, de 16 de junho de

2004, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ibirité o imóvel que

especifica, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso II do § 1º do art. 2º da Lei nº 15.176, de 16 de junho de 2004,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)

§ 1º - (...)

II - que o posseiro esteja na posse do imóvel em data anterior a 1º de janeiro de

2008.”.
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Art. 2º - Ficam dilatados em mais quatro anos, a partir desta lei, os prazos

estatuídos nos arts. 3º e 4º da Lei nº 15.176, de 2004.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de novembro de 2009.

Dinis Pinheiro

Justificação: O Projeto de Lei nº 288, de 6/3/2003, com vistas à regularização

fundiária de milhares de moradores na região do Barreirinho, em Ibirité, mais

especificamente nos Bairros Primavera e Águia Dourada, alcançou a categoria legal

em 16/6/2004, ao ser transformado na Lei nº 15.176.

A escritura pública de doação ao Município foi lavrada em 1º/7/2004, conforme

assento no Livro 1.350-N, fls. 86 do Serviço Notarial de 9º Ofício de Belo Horizonte, e

redundou no R-1 nº 16.338, de 8/7/2004, do Serviço Registral de Imóveis de Ibirité.

Iniciados os trabalhos de regularização, foi possível ver o projeto ser abraçado pelo

governo federal (Lei nº 11.977) para urbanização nos moldes do Estatuto da Cidade,

a partir de 1º/1/2008, data que preside a alteração do inciso II do § 1º do art. 2º da lei

em comento.

Pesquisa realizada em abril, maio e junho de 2008 evidenciou a necessidade de

adequar a legislação estadual à realidade fática, especialmente pelo foco do

programa financiado pelo governo federal. Assim, a parcela dos moradores existentes

em 1º/1/2008 (data do início do Programa de Regularização Fundiária), é o corte

recomendável.

Consequentemente, a alteração torna imperiosa a dilação dos prazos estabelecidos

nos arts. 3º e 4º da Lei nº 15.176, uma vez que a regularização fundiária ampliou a

urbanização dos mencionados Bairros com a implantação de equipamentos públicos

e edificações, além da mencionada documentação dos posseiros.

São essas as razões da tramitação regular e, por conseguinte, as que justificam a

aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.037/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Tumiritinga o imóvel que
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especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Tumiritinga uma

área de 4.175,50m² (quatro mil cento e setenta e cinco vírgula cinquenta metros

quadrados) a ser desmembrada de uma área total de 7.560m² (sete mil quinhentos e

sessenta metros quadrados), localizada no Município de Tumiritinga, registrada sob o

nº 4.403, a fls. 38, do L 3-E, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Conselheiro Pena.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será destinado a

construção, instalação e funcionamento de uma creche pré-escolar.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado, se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de novembro de 2009.

José Henrique

Justificação: Justificamos a doação da referida área para que nela seja construída

uma creche pré-escolar por meio do programa Proinfância, do FNDE, em parceria

com o Município de Tumiritinga. Devido à exigência do FNDE, a área mínima para o

projeto é de 2.800m² e deve ser situada na área central do Município. Essa é a única

área a atender esse requisito.

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para a

aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.038/2009

Declara de utilidade pública a Comunidade Católica Vida Missão, com sede no

Município de Ituiutaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Católica Vida Missão,

com sede no Município de Ituiutaba.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de novembro de 2009.

Mauri Torres

Justificação: A Comunidade Católica Vida Missão, entidade civil, sem fins lucrativos,

com sede em Ituiutaba, tem como objetivo prestar serviços de assistência social à

comunidade carente, por meio da coleta e distribuição de alimentos, medicamentos,

cestas básica e produtos de higiene. Ampara as famílias combatendo a fome, a

desnutrição e a pobreza, e desenvolve projetos de apoio às crianças desemparadas,

aos enfermos e aos dependentes químicos.

Além disso, incentiva o esporte e desenvolve atividades culturais e de lazer.

Com duração indeterminada, a associação encontra-se em pleno e regular

funcionamento há mais de um ano, e sua Diretoria é composta por pessoas de

idoneidade moral e ilibada conduta social, que não recebem nenhuma remuneração

por sua atuação. A totalidade das rendas apuradas é destinada integralmente à

manutenção e ao desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

Considerando-se a importância e a relevância dos serviços prestados pela referida

associação, espero contar 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 4.039/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Reumáticos de Uberlândia e Região -

Arur -, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Reumáticos de

Uberlândia e Região - Arur -, com sede nesse Município.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de novembro de 2009.

Tenente Lúcio

Justificação: A Associação de Reumáticos de Uberlândia e Região, com sede nesse

Município, é uma entidade sem fins lucrativos cuja finalidade precípua consiste na
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defesa e na promoção dos direitos dos reumáticos.

Com esse propósito, executa programas de apoio aos portadores de doenças

reumáticas, buscando melhorar sua qualidade de vida; postula junto às autoridades

competentes assistência para seus associados; promove encontros, palestras e

conferências para tratar do tema, além de realizar campanhas educativas; promove o

intercâmbio com entidades congêneres no Brasil e no exterior.

Tendo em vista a importância social das atividades desenvolvidas pela entidade,

contamos com o apoio dos nobres parlamentares para a 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

Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.040/2009

Declara de utilidade pública o Rotary Club de Sabará, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Rotary Club de Sabará, com sede

nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de novembro 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; para o amparo às crianças e adolescentes

carentes; e para a integração no mercado de trabalho e a reabilitação das pessoas

portadoras de deficiências. Configura-se a assistência social como política não

contributiva, realizada por meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa do

poder público e da sociedade, pautando-se pelos princípios da universidade da

cobertura e do atendimento, da seletividade e da distributividade na concessão dos

benefícios e na prestação dos serviços.

Refira-se, aliás, que a assistência social possui interface com diversas políticas

públicas, envolvendo, em seus processos tático-operativos, ações de entidades
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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 12/3/2003, foi constituído o Rotary Club de

Sabará, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza

beneficente e de promoção social.

A entidade em comento apresenta as finalidades estatutárias seguintes: estimular e

fomentar o ideal de servir; desenvolver o companheirismo como elemento capaz de

proporcionar oportunidades de servir; reconhecer o mérito das ocupações lícitas;

difundir as normas de ética profissional; melhorar a comunidade pela conduta

exemplar das pessoas em sua vida pública ou privada; aproximar os profissionais,

consolidar as boas relações e incentivar a cooperação e a paz entre as nações.

Como visto, a entidade presta relevantes serviços à comunidade, uma vez que

desenvolve ações que visam atender às crescentes demandas das pessoas em

situação de vulnerabilidade social e econômica, tendo como propósito contribuir para

seu desenvolvimento humano e promover sua inclusão social.

Diante de todo o exposto, pacífico é o fato de que o Rotary Club de Sabará busca a

construção de uma sociedade mais democrática, respaldada em uma alternativa de

desenvolvimento que contemple a inclusão social com justiça e universalização dos

direitos sociais, culturais, ambientais, civis e políticos.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta Casa para o

reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela entidade.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.041/2009

Declara de utilidade pública a Associação Pró-Melhoramento do Bairro Nossa

Senhora de Fátima - Apromel do Fátima -, com sede no Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Pró-Melhoramento do

Bairro Nossa Senhora de Fátima - Apromel do Fátima -, com sede no Município de
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Sabará.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de novembro de 2009.

Wander Borges

Justificação: A Constituição da República e a Lei Federal 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 e a reabilitação e

integração de pessoas portadoras de deficiência. Configura-se como política não

contributiva, realizada por meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa

pública e da sociedade, e pauta-se pelos princípios da universalidade 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 ações de entidades públicas e privadas que visem contribuir

para a redução dos altos graus de desigualdade social com que o País convive.

Em 16/2/85, como resultado da organização da sociedade civil, fundou-se a

Associação Pró-Melhoramentos do Bairro Nossa Senhora de Fátima, constituída

legalmente em 12/4/85, como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,

de natureza beneficente e voltada para a promoção social.

A entidade tem os seguintes objetivos estatutários: atuar na defesa de direitos,

organizar os moradores, desenvolver, implantar e acompanhar programas de

promoção humana, combater a fome e a pobreza e manter centros de treinamento,

clínicas odontológicas e cursos profissionalizantes.

Como visto, a entidade presta relevantes serviços à comunidade, uma vez que

desenvolve ações que visam atender às crescentes demandas das pessoas em

situação de vulnerabilidade socioeconômica, com o propósito de contribuir para seu

desenvolvimento humano e promover sua inclusão social.

Diante do exposto, pacífico é o fato de que a Associação busca a construção de

uma sociedade mais democrática, respaldada em uma política de desenvolvimento

que contemple a inclusão social com justiça e universalização dos direitos sociais,
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culturais, civis e políticos.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta Casa para o

reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela entidade.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.042/2009

Declara de utilidade pública o Betim Futebol Clube, situado no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Betim Futebol Clube, com sede e foro

no Município de Betim.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de novembro de 2009.

Maria Tereza Lara

Justificação: O Betim Futebol Clube, fundado em 14/11/2006, com sede à Rua

Sarzedo, 809, Bairro Betim Industrial, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos,

composta por número limitado de sócios, sem nenhum tipo de discriminação, e tem

como finalidade reunir, planejar e executar projetos nas áreas de esportes,

principalmente futebol, saúde, cultura, lazer.

Além disso visa a ação social desenvolvimento social e educação, e o futebol

praticado pela associação será de caráter profissional.

No cumprimento das funções que lhe são atribuídas no seu estatuto, o Betim

Futebol Clube se abstém de se envolver em matérias que fujam de sua natureza e de

sua finalidade, em especial aquelas de cunho político-partidário. Ressalte-se ainda

que entidade não remunera seus Diretores e Conselheiros, eleitos conforme

estabelecido em seu estatuto.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres Deputados para a aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação, 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 4.043/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Jesus é a Esperança, com

sede em Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Jesus é a

Esperança, com sede e foro na cidade de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de novembro de 2009.

Maria Tereza Lara

Justificação: A Associação Comunitária Jesus é a Esperança, com sede e foro em

Belo Horizonte, à Rua Astolfo Dutra, nº 2.385, Alto Vera Cruz, é uma sociedade civil,

sem fins lucrativos, que tem por finalidade trabalhar com crianças carentes, podendo

sua ação estender-se, se necessário, ao atendimento das demais necessidades da

comunidade, a abrir instituições educacionais e atuar em outras áreas, sempre em

benefício à comunidade.

No cumprimento das funções que lhe são atribuídas no seu estatuto, a Associação

Comunitária Jesus é a Esperança abstém-se de se envolver em matérias que fujam

de sua natureza e de sua finalidade, em especial naquelas de cunho político-

partidários. Ressalte-se ainda que entidade não remunera seus Diretores e

Conselheiros, eleitos conforme estabelecido em seu estatuto.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres Deputados para a aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.044/2009

Declara de utilidade pública a Associação Médica de Alfenas - AMA, com sede

nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Médica de Alfenas - AMA

-, com sede nesse Município.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de novembro de 2009.

Maria Tereza Lara

Justificação: A Associação Médica de Alfenas - AMA - fundada em 25/3/56 e

anteriormente denominada Secção Regional de Alfenas da Associação Médica de

Minas Gerais, com sede nesse Município, é uma sociedade civil sem fins lucrativos.

A AMA tem por finalidades: estudar e discutir os assuntos médicos; promover a

união da classe médica; contribuir para a promoção cultural, social, econômica, ética

e técnico-cientifica da medicina; contribuir, quando solicitada, para a solução dos

problemas de saúde pública.

No cumprimento das funções que lhe são atribuídas no seu estatuto, a AMA

abstém-se de se envolver em matérias que fujam de sua natureza e de sua

finalidade, em especial daquelas de cunho político-partidário. Ressalte-se ainda que a

entidade não remunera seus Diretores e Conselheiros eleitos, conforme estabelecido

em seu próprio estatuto.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres Deputados para a aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.045/2009

Dispõe sobre a criação do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de

Minas Gerais com o objetivo de incentivar os adquirentes de mercadorias, bens e

serviços de transporte interestadual e intermunicipal a exigir do fornecedor a entrega

de documento fiscal hábil.

Parágrafo único - O acréscimo de arrecadação previsto no Programa de Estímulo à

Cidadania Fiscal do Estado de Minas Gerais deverá ser adicionado à arrecadação

prevista na Lei nº 18.313, de 6 de agosto de 2009, que dispõe sobre as Diretrizes
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Orçamentárias para o exercício de 2010.

Art. 2º - A pessoa física ou jurídica que adquirir mercadorias, bens ou serviços de

transporte interestadual e intermunicipal de fornecedor localizado no Estado, inscrito

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 -, fará jus ao recebimento de créditos do

Tesouro do Estado.

§ 1º - Os créditos previstos no “caput” deste artigo somente serão concedidos se:

I - o fornecedor emitir um dos seguintes documentos:

a) Nota Fiscal Eletrônica - NF-e;

b) Nota Fiscal de Venda a Consumidor “On-Line” - NFVC- “On-Line”;

c) Cupom Fiscal emitido por equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, ou Nota

Fiscal ou Nota Fiscal de Venda a Consumidor - NFVC - emitidas mediante a utilização

de impresso fiscal, e, em qualquer caso, desde que efetuado o respectivo Registro

Eletrônico de Documento Fiscal - REDF.

II - o adquirente, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda

- CPF-MF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ-MF, for:

a) pessoa física;

b) empresa optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e

Contribuições - Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar Federal nº 123,

de 14 de dezembro de 2006;

c) entidade de direito privado sem fins lucrativos, conforme disciplina a ser

estabelecida pela Secretaria de Estado de Fazenda;

d) o condomínio edilício.

§ 2º - Os créditos previstos no “caput” deste artigo não serão concedidos:

I - na hipótese de aquisições que não sejam sujeitas à tributação pelo ICMS;

II - relativamente às operações de fornecimento de energia elétrica e gás

canalizado ou de prestação de serviço de comunicação;

III - se o adquirente for:

a) contribuinte do ICMS sujeito ao regime periódico de apuração; 

b) órgão da administração pública direta da União, dos Estados e dos Municípios,
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bem como suas autarquias, fundações instituídas e mantidas pelo poder público,

empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas

direta ou indiretamente pela União, pelos Estados ou pelos Municípios, exceto as

instituições financeiras e assemelhadas;

IV - na hipótese de o documento emitido pelo fornecedor:

a) não ser documento fiscal hábil;

b) não indicar corretamente o adquirente; 

c) tiver sido emitido mediante fraude, dolo ou simulação.

Art. 3º - O valor correspondente a até 30% (trinta por cento) do ICMS que cada

estabelecimento tenha efetivamente recolhido será distribuído como crédito entre os

respectivos adquirentes de mercadorias, bens e serviços de transporte interestadual e

intermunicipal, favorecidos na forma do art. 2º e do inciso IV do art. 4º desta lei, na

proporção do valor de suas aquisições.

§ 1º - Para fins de cálculo do valor do crédito a ser concedido aos adquirentes, será

considerado:

I - o mês de referência em que ocorreram as aquisições;

II - o valor das aquisições, deduzidas eventuais alterações, conforme disciplina a

ser estabelecida pela Secretaria de Estado de Fazenda;

III - o valor do ICMS recolhido pelo fornecedor relativamente ao mês de referência

indicado no item I, desde que recolhido no respectivo prazo de pagamento ou até o

último dia do segundo mês subsequente àquele em que ocorreu a aquisição.

§ 2º - A cada R$100,00 (cem reais) em compras registradas em documentos fiscais

eletrônicos, o adquirente fará jus a um cupom numerado para concorrer,

gratuitamente, a sorteio a que se refere o inciso III do art. 4º, na forma a ser

disciplinada pela Secretaria de Estado de Fazenda.

§ 3º - O crédito calculado na forma deste artigo fica limitado a 7,5% (sete e meio por

cento) do valor do documento fiscal.

§ 4º - Na hipótese de mercadoria, bem ou serviço adquirido de fornecedor cuja

atividade econômica preponderante seja a indústria ou o comércio atacadista, o valor

do crédito será calculado por meio da multiplicação do valor da aquisição pelo Índice

Médio de Crédito - IMC - relativo ao mês da aquisição, observado o disposto nos §§
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5º a 7º.

§ 5º - O crédito de que trata o § 4º deste artigo será disponibilizado na forma, prazo

e limites estabelecidos pela Secretaria de Estado de Fazenda.

§ 6º - Sem prejuízo do disposto no § 5º deste artigo, na hipótese de o adquirente

ser empresa optante pelo regime do Simples Nacional, o crédito de que trata o § 4º

deste artigo:

I - somente será concedido se a receita bruta da empresa adquirente não superar

R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) durante o ano-calendário em que

ocorreu a aquisição;

II - será limitado ao valor do ICMS recolhido pela empresa adquirente, por meio do

regime do Simples Nacional, no ano-calendário em que ocorreu a aquisição.

§ 7º - Compete à Secretaria de Estado de Fazenda calcular o IMC relativo ao mês

da aquisição, com base no valor médio global efetivamente distribuído nos termos do

“caput”.

§ 8º - Quando o fornecedor apurar o valor do ICMS devido nos termos do art. 25 da

Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, deve ser considerado o

conjunto de estabelecimentos neste Estado.

Art. 4º - A Secretaria de Estado de Fazenda poderá, atendidas as demais condições

previstas nesta lei:

I - estabelecer cronograma para a implementação do Programa de Estímulo à

Cidadania Fiscal do Estado de Minas Gerais e definir o percentual de que trata o

“caput” do art. 3º, em razão da atividade econômica preponderante, do regime de

apuração do imposto, do porte econômico do fornecedor ou da região geográfica de

localização do estabelecimento fornecedor;

II - autorizar o direito de crédito em relação a documentos fiscais emitidos em papel,

desde que sejam objeto de registro eletrônico na forma estabelecida pela Secretaria

de Estado de Fazenda;

III - instituir sistema de sorteio de prêmios, observando-se o disposto na legislação

federal, para consumidor final que seja pessoa física, condomínio edilício e pessoa

enquadrada no inciso IV deste artigo, identificado no documento fiscal eletrônico

relativo à aquisição;
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IV - permitir que sejam indicadas como favorecidas pelo crédito previsto no art. 2º,

no caso de o documento fiscal eletrônico não indicar o nome do consumidor:

a) entidades mineiras de assistência social, sem fins lucrativos, cadastradas na

Secretaria de Estado de Fazenda;

b) entidades mineiras de direito privado da área da saúde, sem fins lucrativos,

conforme disciplina a ser estabelecida pela Secretaria de Estado de Fazenda;

c) entidades mineiras culturais ou desportivas, sem fins lucrativos, conforme

disciplina a ser estabelecida pela Secretaria de Estado de Fazenda.

V - disciplinar a execução do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado

de Minas Gerais.

Parágrafo único - Os casos omissos serão disciplinados por ato do Poder

Executivo.

Art. 5º - A pessoa natural ou jurídica que receber os créditos a que se refere o art.

2° desta lei, na forma e nas condições estabelecida s pelo Poder Executivo, poderão:

I - utilizar os créditos para reduzir o valor do débito do Imposto sobre a Propriedade

de Veículos Automotores - IPVA - do exercício seguinte;

II - transferir os créditos para outra pessoa física ou jurídica;

III - solicitar depósito dos créditos em conta corrente ou poupança, mantida em

instituição do Sistema Financeiro Nacional;

IV - utilizar os créditos em outras finalidades, conforme disciplina a ser estabelecida

pelo Poder Executivo.

§ 1º - O depósito ou o crédito a que se refere o inciso III deste artigo somente

poderá ser efetuado se o valor a ser creditado corresponder a, no mínimo, R$25,00

(vinte e cinco reais).

§ 2º - Serão cancelados os créditos que não forem utilizados no prazo de cinco

anos, contados da data em que tiverem sido disponibilizados pela Secretaria de

Estado de Fazenda.

§ 3º - Não poderão utilizar os créditos os inadimplentes em relação a obrigações

pecuniárias, de natureza tributária ou não tributária, do Estado.

§ 4º - A utilização dos créditos ocorrerá conforme cronograma a ser estabelecido

pela Secretaria de Estado de Fazenda.
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§ 5º - O IPVA, quando abatido ou quitado pelo crédito previsto no art. 2º, não

poderá sofrer qualquer decréscimo quanto ao cálculo do percentual destinado aos

Municípios.

Art. 6º - À Secretaria de Estado de Fazenda compete fiscalizar os atos relativos à

concessão e utilização do crédito previsto no art. 2º, bem como à realização do

sorteio a que se refere o inciso III do art. 4º, com o objetivo de assegurar o

cumprimento do disposto nesta lei e a proteção ao erário.

§ 1º - No exercício da competência prevista no “caput” deste artigo, a Secretaria de

Estado de Fazenda poderá, entre outras providências:

I - suspender a concessão e utilização do crédito previsto no art. 2º e a participação

no sorteio a que se refere o inciso III do art. 4º quando houver indícios de ocorrência

de irregularidades;

II - cancelar os benefícios mencionados no inciso I do § 1º deste artigo, se a

ocorrência das irregularidades for confirmada após regular processo administrativo,

conforme disciplina a ser estabelecida pela Secretaria de Estado de Fazenda.

§ 2º - Na hipótese de, ao final do processo administrativo, não se confirmar a

ocorrência de irregularidades, serão restabelecidos os benefícios referidos no inciso I

do § 1º deste artigo, salvo em relação à participação em sorteio, a qual ficará

prejudicada se não mais houver o certame em razão do encerramento da promoção.

Art. 7º - O Poder Executivo promoverá campanhas de educação fiscal com o

objetivo de informar, esclarecer e orientar a população sobre:

I - o direito e o dever de exigir que o fornecedor cumpra suas obrigações tributárias

e emita documento fiscal válido a cada operação ou prestação;

II - o exercício do direito de que trata o art. 2° desta lei;

III - os meios disponíveis para verificar se o fornecedor está adimplente com suas

obrigações tributárias perante o Estado;

IV - a verificação da geração do crédito relativo a determinada aquisição e do seu

saldo de créditos;

V - documentos fiscais e equipamentos a eles relativos.

Art. 8º - A Secretaria de Estado de Fazenda poderá divulgar e disponibilizar por

meio da internet estatísticas do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado
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de Minas Gerais, incluindo-se as relativas à quantidade de reclamações e denúncias

registradas em seu âmbito.

§ 1º - As estatísticas de que trata o “caput” deste artigo poderão ser segregadas por

atividade econômica preponderante e por fornecedores, inclusive com a indicação do

nome empresarial, CNPJ e endereço.

§ 2º - Sem prejuízo do disposto no § 1º deste artigo, quando se tratar de

reclamações e denúncias, as estatísticas versarão sobre apontamentos e registros

objetivos do respectivo banco de dados, sem a realização de qualquer juízo de valor

sobre as práticas ou condutas comerciais dos fornecedores nele catalogados, e não

poderão conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

§ 3º - O disposto no § 2º não prejudicará a divulgação do Cadastro de Reclamações

Fundamentadas previsto no art. 44 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, com

o qual não se confunde o banco de dados de que trata este artigo.

Art. 9º - Ficará sujeito a multa no montante equivalente a 100 Ufemgs - (cem

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), por documento não emitido ou

entregue, a ser aplicada na forma da legislação de proteção e defesa do consumidor,

o fornecedor que deixar de emitir ou de entregar ao consumidor documento fiscal

hábil, relativo ao fornecimento de mercadorias, bens ou serviços, sem prejuízo de

outras penalidades previstas na legislação.

§ 1º - Ficará sujeito à mesma penalidade, por documento, o fornecedor que violar o

direito do consumidor pela prática das seguintes condutas:

I - emitir documento fiscal que não seja hábil ou que não seja o adequado ao

respectivo fornecimento;

II - deixar de efetuar o registro eletrônico do documento fiscal na forma, prazo e

condições estabelecidos pela Secretaria de Estado de Fazenda;

III - dificultar ao consumidor o exercício dos direitos previstos nesta lei, inclusive por

meio de omissão de informações ou pela criação de obstáculos procedimentais;

IV - induzir, por qualquer meio, o consumidor a não exercer os direitos previstos

nesta lei.

§ 2º - A multa de que trata este artigo será reduzida:

I - em se tratando de empresa optante pelo Regime Especial Unificado de
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Arrecadação de Tributos e Contribuições - Simples Nacional -, instituído pela Lei

Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em:

a) 60% (sessenta por cento), se o autuado não tiver autuação;

b) 45% (quarenta e cinco por cento), se o autuado tiver até dez autuações;

c) 30% (trinta por cento), se o autuado tiver entre onze e vinte autuações;

II - nos demais casos, em:

a) 40% (quarenta por cento), se o autuado não tiver autuação;

b) 30% (trinta por cento), se o autuado tiver até dez autuações;

c) 20% (vinte por cento), se o autuado tiver entre onze e vinte autuações.

§ 3º - Para fins do disposto no § 2º, consideram-se apenas as autuações efetuadas

com base neste artigo, nos trinta e seis meses anteriores, que não tenham sido

canceladas, e que não estejam sujeitas a recursos no âmbito administrativo.

§ 4º - O fornecedor poderá recolher o valor devido com redução de:

I - 50% (cinquenta por cento), no prazo de trinta dias, contado da notificação da

lavratura do auto de infração;

II - 30% (trinta por cento), no prazo de trinta dias, contado da notificação da decisão

administrativa que julgar defesa do fornecedor interposta tempestivamente;

III - 20% (vinte por cento), no prazo de sessenta dias, contado do trânsito em

julgado da autuação no âmbito administrativo.

§ 5º - Na hipótese de o fornecedor, relativamente à mesma aquisição, praticar

conjuntamente as condutas previstas nos incisos III e IV do § 1º, ou praticá-las

juntamente com qualquer outra infração prevista neste artigo, ser-lhe-ão aplicadas,

cumulativamente, as respectivas penalidades.

Art. 10 - Os créditos a que se referem o art. 2º e o inciso IV do art. 4º desta lei, bem

como os recursos destinados ao sorteio de prêmios previsto no inciso III do referido

art. 4º, serão contabilizados à conta da receita do ICMS.

Art. 11 - O Poder Executivo manterá, por intermédio do Banco de Desenvolvimento

de Minas Gerais - BDMG -, linha de crédito especial destinada à pequena e

microempresa a fim de financiar, total ou parcialmente, o investimento necessário à

implantação do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de Minas Gerais.

Art. 12 - O Poder Executivo encaminhará à Assembleia Legislativa,
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quadrimestralmente, relatório de prestação de contas e balanço dos créditos

concedidos nos moldes do exercício do direito de que trata o art. 2° desta lei, com

indicação detalhada de todas as operações realizadas.

Art. 13 - A Secretaria de Estado de Fazenda poderá conceder crédito ao

consumidor que tenha realizado aquisição de mercadorias, bens e serviços a partir de

1º de outubro de 2010, cujos documentos não tenham sido regularmente emitidos ou

registrados pelo fornecedor, desde que o consumidor tenha efetuado a respectiva

reclamação por meio da internet, até 16 de outubro de 2010.

§ 1º - O cálculo do valor do crédito de que trata o “caput” deste artigo será feito

mediante a multiplicação do valor da aquisição pelo IMC relativo ao mês da aquisição.

§ 2º - O Poder Executivo poderá estabelecer limite de valor para o crédito a ser

concedido nos termos do “caput” deste artigo.

Art. 14 - As reduções ao valor da multa e o desconto no recolhimento do valor

devido aplicam-se às autuações efetuadas desde 1º de outubro de 2010.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de novembro de 2009.

Irani Barbosa

Justificação: Este projeto de lei tem o desiderato precípuo de criar o Programa de

Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado, permitindo a implantação da nota fiscal

eletrônica. A lei prevê a devolução de 30% do ICMS mensalmente recolhido pelo

estabelecimento comercial aos consumidores identificados pelo CPF ou CNPJ no

momento da compra, proporcionalmente ao valor registrado nas notas e cupons

fiscais emitidos. Entre os principais objetivos com a nova sistemática está a redução

da carga tributária individual e da concorrência desleal, por meio do combate à

sonegação e à comercialização de produtos ilegais. É um incentivo para que os

cidadãos que adquirem mercadorias exijam do estabelecimento o documento fiscal.

Cabe lembrar que a nota fiscal eletrônica - instituto oficial de fiscalização tributária -

é um documento emitido e armazenado eletronicamente em sistema, para fim de

registro de operações referentes à aquisição de mercadorias, bens e serviços de

transporte interestadual e intermunicipal, que será utilizada em substituição às notas

fiscais de serviços convencionais.
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Registre-se em considerações que a Constituição da República de 1988, no art. 37,

XXII, assegura que “as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado,

exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a

realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o

compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou

convênio.”

Com a nota fiscal eletrônica aumentará a capacidade de combater a sonegação. A

fiscalização com a nota em papel acaba sendo de forma relativa, pois, para averiguar

os dados fiscais e contábeis, é preciso ir à empresa. Com a nota eletrônica, a

possibilidade de vigilância passa a ser online, permanente e em tempo real. Ressalta

que esta inovação facilitará os procedimentos do contribuinte, na medida em que

reduzirá os custos de impressão e armazenamento das notas fiscais.

Assim, a criação da nota fiscal eletrônica objetiva facilitar tanto a fiscalização quanto

o cumprimento das obrigações tributárias pelo responsável, seguindo uma tendência

de modernização da administração tributária.

Logo, por ser justo e necessário, conto mais uma vez com o apoio dos nobres pares

desta Casa para a aprovação deste projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Gustavo

Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.316/2007 nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 5.048/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Presidente da Emater-MG pelos 61 anos de fundação da

empresa. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 5.049/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Ministra Carmem Lúcia Rocha por sua eleição como

Ministra efetiva do Tribunal Superior Eleitoral. (- À Comissão de Administração

Pública.)

Nº 5.050/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Escola Estadual Abílio Neves, no Município de Campo Belo,
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pela realização do Projeto Incluir, com o tema "Todas as crianças são bem vindas à

escola". (- À Comissão de Educação.)

Nº 5.051/2009, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à equipe da revista "Brasil Rotário" pelos 85 anos de sua

fundação.

Nº 5.052/2009, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da Copasa-MG pedido de providências para reparação do calçamento da

Rua Carmésia, no Bairro Santa Inês, nesta Capital. (- Distribuídos à Comissão de

Transporte.)

Nº 5.053/2009, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Ronaldo Gonçalves, Prefeito Municipal de Pains, por ter

editado decreto que transformou a Gruta Jardim do Éden, nesse Município, em

unidade de conservação integral.

Nº 5.054/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Associação Sabarense Protetora dos Animais e da

Natureza pelos 8 anos de sua fundação. (- Distribuídos à Comissão de Meio

Ambiente.)

Nº 5.055/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Associação Wilson de Souza Lopes pelos 16 anos de sua

fundação. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 5.056/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado ao Juiz da 2ª Vara do Trabalho de Congonhas pedido de providências

para que sejam juntadas as notas taquigráficas da 32ª Reunião Ordinária dessa

Comissão ao Processo nº 00729-2009-088-03-00-5, assim como sejam bloqueados

os bens da Gasmig até que seja solucionada sua insolvência com os trabalhadores

da DM Construtora e Serviços Técnicos Ltda. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 5.057/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos Vereadores Edinho Ribeiro, João Oscar, Reinaldo Preto

do Sacolão e João Vítor Xavier pelo lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da

Promoção da Igualdade Racial da Câmara Municipal de Belo Horizonte. (- À

Comissão de Direitos Humanos.)
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Nº 5.058/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Prefeito Municipal e aos Secretários Municipais de Desenvolvimento

Urbano e de Meio Ambiente do Município de Ribeirão das Neves pedido de

providências para que viabilizem junto à Copasa-MG a implantação de rede de

abastecimento de água e de coleta de esgoto para os moradores da Chácara 20 do

Bairro Liberdade, nesse Município.

Nº 5.059/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Copasa-MG pedido de providências com vistas a que

seja implantada rede de abastecimento de água e de coleta de esgoto para os

moradores da Chácara 20 do Bairro Liberdade, no Município de Ribeirão das Neves.

(- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº 5.060/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados pedido de

providências com vistas a que seja realizada reunião de audiência pública com o

intuito de apurar denúncias sobre as condições de trabalho nas indústrias extrativas

do Estado, especialmente as afetadas pela terceirização, pela informalidade, pelas

formas de trabalho degradantes e pela silicose, assim como sejam convidadas para

essa reunião as autoridades que menciona.

Nº 5.061/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado aos Ministros do Trabalho e Emprego e da Previdência Social pedido

de providências para elaboração de estudos e planos de trabalho com apresentação

de propostas e metas para o enfrentamento dos problemas causados pela silicose. (-

Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 5.062/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de informações sobre as providências

tomadas com relação ao pronto atendimento aos portadores de silicose, de forma a

garantir-lhes diagnóstico adequado. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 5.063/2009, da Comissão de Política Agropecuária, em que pleiteia seja

encaminhado ofício ao Presidente da Faemg agradecendo a participação da entidade

no debate público “Contribuição de Minas para a reforma do Código Florestal

Brasileiro”, realizado nesta Casa, e solicitando que a entidade adote uma postura
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combativa em relação à aprovação das alterações necessárias à norma federal.

Nº 5.064/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados à Juíza da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e ao Juiz da Vara da

Infância e da Juventude cópia das notas taquigráficas da 30ª Reunião Ordinária

dessa Comissão e pedido de providências com vistas a obter esclarecimentos sobre

o cumprimento de mandado judicial de reintegração de posse em favor do Estado no

ano passado, referente ao prédio no Bairro Horto, nesta Capital, no qual funcionava a

ONG Circo de Todo Mundo.

Nº 5.065/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Superintendente Regional do Incra no Estado pedido de

providências para realizar estudos emergenciais com a finalidade de renovar

convênio com a Emater-MG, com vistas a auxiliar os assentados do projeto de

assentamento Correntes, localizado em Barra do Guaicuí, no Município de Várzea da

Palma.

Nº 5.066/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado ao Vice-Governador do Estado pedido de providências para a criação

de uma comissão interinstitucional composta por representantes dos órgãos e das

entidades que menciona, com o objetivo de proceder a estudos sobre a regularização

patrimonial dos imóveis adquiridos por meio de financiamento do sistema habitacional

da extinta MinasCaixa e de propor soluções para o caso.

Nº 5.067/2009, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Sindicato do Comércio Varejista

Transportador e Revendedor de Gás LP do Estado de Minas Gerais pelo lançamento

da campanha de combate ao comércio clandestino de gás.

Nº 5.068/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares do 34º Batalhão da Polícia Militar que

menciona pela apreensão de 1t de maconha no Bairro Carlos Prates, nesta Capital.

Nº 5.069/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita sejam encaminhados

ao Presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional os

documentos que menciona, assim como pedido de providências para viabilizar a

construção de passarelas para pedestres no Município de Coromandel.
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Nº 5.070/2009, da Comissão de Saúde, em que solicita seja encaminhado ao

Ministro da Educação pedido de providências para a instalação de uma faculdade de

medicina no Município de Sabinópolis.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões de Meio

Ambiente e de Direitos Humanos e dos Deputados Weliton Prado e Lafayette de

Andrada (2).

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Cultura, de

Minas e Energia, de Turismo, do Trabalho, de Transporte e de Meio Ambiente e do

Deputado Leonardo Moreira.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta* - Deputado Hely Tarqüínio, Exmo. Sr. Presidente,

Sras. e Srs. Deputados presentes, imprensa aqui presente, minhas amigas e meus

amigos. Quero tratar de dois assuntos. Em primeiro lugar, hoje pela manhã aconteceu

um debate na TV Assembleia de que participaram os Deputados do Norte de Minas.

Estivemos presentes eu, as Deputadas Ana Maria Resende e Elbe Brandão e o

Deputado Arlen Santiago. O tema do debate foi a atuação da Sudene no Norte de

Minas e nos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha. De uma forma que a Assembleia

inovou, tivemos a participação do Dr. Paulo Fontana, Superintendente da Sudene do

País. Ele é responsável pelo órgão em todo Nordeste brasileiro, incluindo Minas

Gerais, o Norte de Minas e o Espírito Santo. Ele participou ativamente por telefone.

Na discussão que tivemos com ele, tratando da volta da antiga Sudene, que trouxe

tanto emprego e benefício ao povo mineiro, o Dr. Paulo Fontana confessou um fato

que nos deixou chocados e preocupados.

Antes, quero fazer um histórico da Sudene. Ela foi criada na época do Presidente

Juscelino Kubitschek e foi o principal órgão transformador de todo o Norte de Minas.

Se Montes Claros hoje é uma cidade industrializada; se tem grandes empresas e

indústrias; se tem a Novo Nordisk, a única produtora de insulina no Hemisfério Sul do

mundo todo; se tem o grupo da Cotenor, pertencente ao Vice-Presidente José

Alencar, uma das maiores empresas têxteis do planeta, concorrendo com a China e
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com outros países industrializados; se tem uma fábrica de cimento e muitas outras

indústrias; se tem tudo isso, foi graças à Sudene, concebida na época do Presidente

JK, que desempenhou papel memorável e maravilhoso. Ela foi extinta em face de

denúncias de corrupção, não envolvendo a Sudene propriamente, mas a

Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - Sudam. Ela foi extinta pelo

Presidente Fernando Henrique Cardoso. No lugar da Sudene foi criada uma agência

de desenvolvimento que não tinha força nenhuma, também pelo Presidente Fernando

Henrique Cardoso. Em razão da mobilização das lideranças de Minas e do Nordeste

brasileiro, o Presidente Lula, sensibilizado com esses apelos e sentindo a

necessidade da volta daquele órgão, há um ano e meio recriou a Sudene, que passou

a ter autonomia e orçamento próprio. A Sudene é gerida por dois fundos: o Fundo de

Desenvolvimento do Nordeste, do qual Minas faz parte, cujo gestor principal é o

Banco do Nordeste do Brasil; e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que

está para ser votado e regulamentado pelo Congresso Nacional. Faço esse histórico

para mostrar o quanto foi importante a Sudene para a nossa região. Ela foi recriada

há um ano e meio, e, nesse tempo, houve a apresentação de 766 projetos. Mais de

R$5.000.000.000,00 foram aplicados. A surpresa maior que tivemos na palavra do

Superintendente-Geral é que, desses 766 projetos, apenas dois couberam a Minas

Gerais. Enquanto a Bahia apresentou centenas de projetos, assim como Pernambuco

e Ceará, que são campeões na apresentação de projetos e captação de recursos,

Minas Gerais apresentou apenas dois projetos, que ainda estão em análise pelo

Conselho Deliberativo da Sudene. O Conselho Deliberativo da Sudene é composto

pelos 11 Governadores dos 11 Estados pertencentes à Sudene, fazendo parte o

Governador Aécio Neves. Chegamos à conclusão de que é urgentemente necessário

incrementarmos um escritório da Sudene em Minas Gerais. Já vamos fazer um apelo

à bancada do Norte, junto ao Governador Aécio Neves, para que ele possa fazer uma

determinação à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem o Indi na sua

estrutura, cujo Diretor é do Norte de Minas, voltado para a Sudene.

Arregimentaremos também a Agência de Desenvolvimento do Norte de Minas -

Adenor -, criada por empresários do Norte de Minas. E, com esta Casa, juntamente

com a Secretaria de Desenvolvimento para o Norte de Minas, da Secretária Elbe,
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tomaremos providências para que Minas tenha o seu escritório. Também para que ele

seja um órgão multiplicador de informações, captador de recursos e estimulador de

empresários, para que apliquem na Sudene, pois isso, Deputado Doutor Ronaldo, é

vantajoso. Primeiro, há a isenção fiscal de 10 anos; segundo, há isenção de ICMS;

pelos Municípios, há isenção do ISS e doação dos terrenos para se implantar os

pequenos ou grandes núcleos industriais. E a Sudene pode ter a visão urbana, que

são as indústrias, e a visão do campo, que são as empresas ligadas à agropecuária.

A pessoa pode ter recurso da Sudene, isenção fiscal, prazo maior para se pagar esse

recurso e devolver o dinheiro, e fazer a montagem de pequenas e microempresas

ligadas à agropecuária.

Penso que Minas está saindo atrás. Vamos pedir ao Presidente que esta Casa

constitua uma comissão especial, composta pelos Deputados do Norte de Minas, da

qual o Deputado Getúlio Neiva certamente participará. Essa comissão especial tem

de estar presente em todas as reuniões deliberativas da Sudene e no órgão

estruturador que será criado, porque, se esperarmos a Sudene criar um escritório em

Minas Gerais, veremos as coisas passarem, os projetos irem para outros Estado, e

Minas ficar à mercê da própria sorte.

O Deputado Doutor Ronaldo (em aparte)* - Gostaria de parabenizar o eminente

Deputado Carlos Pimenta, com sua fala desenvolvimentista para o nosso Estado.

Mas, Sr. Deputado, gostaria de lhe comunicar que hoje a minha cidade faz 142 anos.

São 142 anos de muita luta, e, enfim, a cidade passa a conhecer um progresso mais

exuberante, uma vez que conta com a Iveco e a Brennand Cimentos, que, dentro em

breve, deverá colocar seu produto à disposição de todo o País. Atualmente conta com

a AmBev, pois sua mais nova unidade foi construída em Sete Lagoas. Como sete-

lagoano, e amo a minha terra, o meu Estado e o meu país, fico muito feliz em poder

dar-lhe os parabéns nesta data. São 142 anos de vida profícua, de muito trabalho, e

com uma população amiga, querida, que sabe muito bem receber todos. Agradeço a

chance que V. Exa. me deu.

O Deputado Carlos Pimenta* - Agradeço o aparte de V. Exa. e cumprimento a

população de Sete Lagoas pelos 142 anos e pela lucidez de tê-lo trazido de volta à

Assembleia de Minas. V. Exa. é um grande Deputado Estadual, foi Vice-Prefeito da
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cidade e certamente tem feito um bom trabalho para a população de Sete Lagoas e

vizinhança. Como membro do nosso partido, o PDT, sentimo-nos honrados em tê-lo

aqui e, em nome desse mesmo partido, pedimos que V. Exa. nos represente e

represente a Casa nas festividades de Sete Lagoas logo mais, à noite.

Terminando, Sr. Presidente, abordarei o último assunto. Amanhã as Comissões de

Política Agropecuária e Agroindustrial e de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável estarão em Capelinha, onde discutiremos a questão das mineradoras,

das pessoas que fazem do garimpo um meio de vida. Parece que o cerco das

pessoas ligadas ao meio ambiente está se fechando em cima do garimpo de

Capelinha.

A economia de Capelinha se fundamenta em três vetores: silvicultura, produção do

eucalipto; cafeicultura, produção do café - aliás, um café de excelente qualidade, café

do cerrado; e garimpo, que gera centenas de empregos. Essas pessoas que não

sabem fazer outra coisa a não ser retirar o sustento de casa do garimpo estão

absolutamente impedidas de trabalhar, em razão dessa ação rigorosa do meio

ambiente na região de Capelinha.

Defendemos a tese de que o meio ambiente hoje é a palavra de ordem mundial. Se

o Chefe de Estado de algum país quer ficar na mídia, começa a falar sobre meio

ambiente. No Brasil, não tem sido o contrário. Estamos vendo uma ação muito forte

do meio ambiente no Norte de Minas, fazendo com que a região esteja hoje

totalmente paralisada. Ninguém pode plantar nada no Norte de Minas. As terras

perderam valor. Agora as ações do Igam, do Ibama, do IEF e da Polícia Florestal

retornam as suas atenções para a região e o Município de Capelinha.

Ainda há pouco acabei de entrar em contato com as lideranças de Capelinha.

Disseram-me que hoje existe uma infinidade de pais de família desempregados, por

não terem condições de garimpar em Capelinha, onde nunca houve problema de

desemprego, ou seja, onde as pessoas tinham emprego. Queremos ter uma reunião

tranquila. Certamente centenas de pessoas estarão amanhã na Câmara Municipal de

Capelinha. Discutiremos uma forma de essas pessoas - que, aliás, têm uma

consciência ambiental de preservação muito grande - retornarem às suas atividades e

trabalharem sem a ação das Polícias Federal e Florestal e dos agentes do IEF, que
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estão distribuindo multas a torto e a direito. Disseram-me que até estariam

dinamitando os túneis e as galerias do garimpo de Capelinha. Não podemos aceitar

essa forma.

No Norte de Minas não se faz mais nada. O Deputado Clêuber Brandão brincava

me dizendo que, na região do Jaíba, os fiscais do IEF estão até contando as

borboletas, para mostrar a situação em que tudo se encontra. O que está havendo no

Norte de Minas também ocorre na região dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri.

Portanto, a Comissão estará em Capelinha. Contaremos com pessoas ligadas à

agropecuária e ao meio ambiente. Queremos encontrar um meio termo, uma saída. A

Assembleia de Minas está se prestando a esse papel, que é muito bonito e

fundamental, para realizarmos a nossa audiência em Capelinha, trazermos

tranquilidade para as pessoas, deixando-as trabalhar. Se o retiro de pedras do

subsolo estiver dentro das normas, isso não trará problema algum para a população e

o meio ambiente. Já não se usam poluentes, como o mercúrio, para extrair ouro. A

pessoa utiliza mesmo é a picaretinha e a pá para procurar as turmalinas, as pedras

semipreciosas e preciosas.

Gostaria de dizer aos Vereadores de Capelinha que a Comissão sairá daqui na

parte da manhã. Estaremos pousando em Capelinha, desejosos que a reunião

transcorra dentro da mais absoluta normalidade. Não queremos confrontos entre as

Polícias Florestal e Federal e os garimpeiros. O Deputado Getúlio Neiva é um dos

representantes de uma cidade onde o garimpo tem o seu espaço. Não podemos

fechar esse espaço para as pessoas que querem trabalhar.

Portanto, iremos amanhã cedo em direção a Capelinha. Espero que tudo transcorra

bem e os ânimos estejam acalmados e serenados para encontrarmos um meio termo.

Não podemos aceitar que as minas sejam dinamitadas e as pessoas coibidas e

inibidas de retirar o sustento do garimpo. Na verdade, elas fazem isso há muitos

anos, pois aprenderam com os pais e avós. Capelinha nos aguarde amanhã. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Cumprimento o Sr. Presidente, os nobres Deputados e
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todas as pessoas que se encontram nas galerias, representando o Serjusmig e a

Defesa Social.

Confesso que achava a situação dos Agentes Penitenciários já estaria resolvida.

Não entendendo porque arrastam esse problema. Entendi que a partir daquela

reunião que tivemos, com duração de quatro horas e meia, com o Secretário de

Defesa Social, teríamos uma força-tarefa, nem que fosse em respeito a esta

Assembleia. Afinal, votamos neste ano a Lei nº 18.185, e ela tem de ser respeitada.

Na verdade, nós é que temos de exigir o cumprimento dela. Se, enquanto Deputados,

da base do governo ou da Oposição, permitirmos que essa lei seja ignorada, seria

como se assinássemos um atestado da negação do próprio Parlamento mineiro. Isso

foi apresentado por uma questão de honra. Só que agora, lamentamos não

encontrarmos de fato essa atenção especial, até mesmo para reparar os danos já

causados aos Agentes Penitenciários.

Outro assunto da pauta que considero de extrema importância diz respeito ao

Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Votamos aqui a autorização do reajuste que

beneficiaria sobretudo os Oficiais de Justiça e outros servidores. Porém, isso não foi

implementado até hoje. Vejo que o Tribunal de Justiça engana o servidor, a nós e

desrespeita esta Casa. O desrespeito maior do Tribunal de Justiça acontece quando

encaminha a esta Casa uma suplementação sem orçamento, como também um

reajuste apenas para os magistrados, que ganham R$22.000,00 e, com esse

reajuste, passariam a receber R$23.000,00. No entanto, nem sequer implementou-se

um reajuste para os Oficiais de Justiça, que recebem no início de carreira pouco mais

de R$1.000,00, valor que corresponde ao aumento do magistrado.

Queremos respeitar a autonomia do Poder Judiciário, mas esta Casa é responsável

por mediar alguns conflitos, sobretudo garantindo o respeito ao servidor público e não

importa em que Poder esteja. Já sinalizamos para o TJMG que avaliaremos com

muito rigor esses projetos que estão aqui tramitando e que beneficiam apenas uma

parte do Poder, ou seja, os magistrados, e não os servidores em geral.

Estamos ainda aguardando da Secretaria de Planejamento e Gestão o

detalhamento sobre o destino dos empréstimos. É lamentável termos de votar

empréstimos aqui. O que sabemos é que o Estado está trabalhando no limite do seu
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endividamento e fazendo compromissos para o futuro.

Hoje não se faz muito pelos servidores, mas são construídas obras e mais obras à

custa da arrecadação ou confiando-se numa arrecadação futura. O que está sendo

feito para ampliar a arrecadação, a fim de que o governo possa honrar os

compromissos do cotidiano e disponha de recursos para investir? Que o próximo

governo - espero que ele seja de esquerda - inverta as prioridades, valorize o servidor

e enxergue os mais pobres deste Estado, como vem fazendo o governo Lula.

Entendo que esse reconhecimento se deve à avaliação tanto da pessoa quanto do

governo. Na verdade, avaliam melhor o governo que a pessoa do Lula. Havia uma

onda chamada “lulismo”, que considerava importante a pessoa de Lula. O partido, o

governo, como parte de um conjunto, pouco importava. No entanto, as últimas

pesquisas mostram o contrário, ou seja, a valorização do conjunto, do governo como

um todo. Lula é uma peça importante no processo como um todo, mas não se dá

importância apenas à sua pessoa, e sim a toda a sua equipe. Quando existe uma

resposta das outras instâncias - Estado e Municípios dando sua contribuição -,

valoriza-se mais determinada política, determinados programas. Neste Estado, vemos

que é diferente. Não se valorizam os servidores, e os pobres ainda continuam

esquecidos.

Estamos lutando por um projeto, que está em pauta e amplia os serviços da Cemig.

Além da produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia, a Cemig

também entraria no segmento da telecomunicação e informação. O pedido feito a

esta Casa é que seja autorizada à Cemig a prestação desses serviços. Tivemos

oportunidade de expor nosso pensamento ao Presidente da Cemig e ao Governador

em exercício. Esses serviços são importantes, mas mais importante ainda é a Cemig

cumprir com o objetivo da sua criação, ou seja, o de garantir o fornecimento de

energia elétrica, que em Minas Gerais falta a mais de meio milhão de pessoas.

Estamos discutindo esse projeto e solicitamos essa garantia, que já nos foi dada por

escrito pelo próprio Presidente da Cemig. Porém, queremos também que a licitação

para mais de 70 mil ligações seja feita ainda este ano. É importante que o Sr. Djalma,

Presidente da Cemig, saiba que temos conhecimento de que a proposta feita à

Eletrobrás é indecente, está fora do padrão. Na última hora, podem dizer-nos que o
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problema é da Eletrobrás, que não se chegou a um consenso, a um entendimento em

relação ao valor a ser pago à Cemig por cada ponto de ligação.

Vocês que se entendam! Nós, como Deputados do Estado de Minas Gerais,

queremos garantir esse serviço ao povo mineiro. Uma reivindicação de R$18.000,00

por ligação é absurda. Vocês que se entendam! O que nos interessa é garantir a

licitação no mês de dezembro deste ano e a execução até dezembro de 2010 para

que todas as residências da zona rural cadastradas este ano tenham energia elétrica

e, dessa forma, avancem no seu desenvolvimento local: na agricultura, na

agroindústria e na qualidade de vida. O objetivo é oferecer condições para a

permanência da criança e do jovem na zona rural, e não forçar o êxodo rural por

ausência desse serviço tão essencial. Se o governo Lula vem, com uma série de

programas, garantir a permanência da criança, do jovem, do homem e da mulher no

campo, a deficiência do Estado vem na contramão, favorecendo o êxodo dessas

pessoas. Não vamos considerar as casas que serão construídas a partir do próximo

ano, cujos moradores deverão reivindicar esse serviço. Travamos uma grande luta,

Deputado André Quintão - V. Exa. trabalha tanto na segurança alimentar - mas até

hoje não conseguimos isso. Conseguimos aqui a redução do ICMS, tivemos um

decreto e, agora, outra publicação, mas as pessoas estão encontrando dificuldades.

A Secretaria de Estado de Fazenda não comunicou esse procedimento às regionais,

muito menos qualificou-o. Até hoje essas pessoas não estão sendo beneficiadas com

a redução do ICMS de 18%, 12% e 7% para 3%. Por quê? Porque no interior a

Fazenda não está recolhendo. Dizem que não têm essa informação. Onde a gestão

do governo é eficiente? Para quem essa gestão é eficiente? É constrangedor vermos

colegas exaltando a eficiência do choque de gestão, a eficiência do governo.

Eficiência para quem? Não é para o servidor. O choque é usado para deprimir as

pessoas, constrangê-las e colocá-las em uma situação cada vez mais difícil, sejam

servidores, sejam usuários. Falta uma unidade maior. O servidor público luta, mas o

faz isoladamente, por categorias. É necessário unirmos todas as forças e darmos um

choque de humanidade nesse governo, com o objetivo de sensibilizá-lo em relação

ao respeito pelo servidor, pelos usuários dos serviços públicos, dos serviços

essenciais que devem ser garantidos pelo Estado e compreendem desde a saúde até
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a água e a energia elétrica. Quando os idosos, os aposentados, os servidores que

contribuem, durante a vida inteira, com o Ipsemg, precisam de serviços essenciais

não têm acesso a eles, e têm de vir do interior para Belo Horizonte.

Então, falta respeito. Esse choque tem de ser invertido, tem de ser dado no

governo, para que tenha mais humanidade e respeito para com o povo mineiro. Não

podemos permitir a extensão do que está acontecendo aqui em Minas Gerais para o

Brasil. Não podemos permitir que essas ações de desrespeito se estendam ao Brasil

inteiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

servidores e trabalhadores que acompanham os trabalhos desta Casa, nesse

domingo, o PT realizou a primeira etapa do seu processo de eleições diretas,

conhecido como PED, em que os filiados, os militantes escolhem, por voto direto, os

Presidentes das zonais, dos Municípios, dos Estados, o Presidente nacional e os

respectivos diretórios. Há algum tempo o PT adotou estatutariamente essa fórmula

que, em nosso entendimento, contribui para a ampliação da participação democrática

do filiado na vida interna do nosso partido.

Consideramos que um dos grandes problemas da democracia brasileira é

exatamente a fragilidade dos nossos partidos políticos. Por isso nos empenhamos

tanto em fazer e transformar esse processo num encontro cívico, democrático,

político dos mais relevantes do momento atual do partido e da história do País, que é

hoje governado por um Presidente operário do PT.

Para se ter ideia do alcance do nosso processo de eleições diretas, que não está

concluso, até porque estamos em processo de apuração dos resultados: só em Minas

Gerais, mais de 600 Municípios estavam aptos a participar desse processo de

escolha. Já são mais de 40 mil votos apurados, um verdadeiro recorde de

participação. Tudo indica que, no plano nacional, será eleito o candidato José

Eduardo Dutra. Não temos oficialmente o resultado, mas as simulações e as

projeções indicam esse caminho. O Presidente José Eduardo Dutra tem uma

militância das mais dignas e terá a responsabilidade de conduzir o PT num ano muito

importante, em que o projeto iniciado pelo Presidente Lula, reeleito, estará também
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sob julgamento, sob a condição da renovação com a eventual candidatura da Ministra

Dilma. Então, será um ano muito importante. O desafio do Presidente do PT neste

ano terá importância e funções redobradas.

Aqui em Minas Gerais temos uma disputa muito acirrada, com excelentes

candidatos: o nosso Líder, o Deputado Padre João, o Deputado Federal Reginaldo

Lopes, o Deputado Federal Gilmar Machado, o membro da comissão executiva

nacional do PT Gleber Naime e também o Prof. Oleg Abramov, da Zona da Mata.

São cinco candidatos, que estiveram em todos os debates, em todas as regiões de

Minas Gerais, apresentando suas propostas. O nosso processo de apuração deverá

ser concluído nos próximos dias, provavelmente até quarta ou quinta-feira, com muita

calma e serenidade, sem açodamentos nem anúncios antecipados.

Ao que tudo indica, teremos um processo de realização de segundo turno, uma vez

que nenhum dos candidatos deverá obter mais de 50% dos votos mais 1, na primeira

etapa. E, havendo segundo turno, este será realizado no dia 6 de dezembro.

Muitos perguntam se já é a escolha do pré-candidato do PT ao governo de Minas.

Temos a tranquilidade e até o dever de esclarecer a tantos que fazem essa pergunta

que se trata de processos distintos. Neste momento, o PT está escolhendo a sua

direção estadual, a nacional, e as municipais, mas não há uma reprodução

automática da escolha do Presidente para o eventual candidato do PT, até porque, no

caso do PT, havendo mais de um candidato postulante ao governo, teremos

estatutariamente o mecanismo das prévias. Então, não é o Presidente do partido

quem indica, nem o diretório nem sequer a executiva. Isso porque quem indica, no

caso do PT, havendo mais de um candidato, é o conjunto dos filiados, por meio de

eleições diretas.

Parece-me que esse é o dilema atual do PSDB. Existem segmentos, até mesmo

aqui, de Minas, que defendem a realização de prévias, mas não é uma prática muito

adotada nem muito apreciada por esse partido. No PT, não. Desde 2002, quando o

Presidente Lula disputou e ganhou a Presidência da República, ele se submeteu a

uma prévia partidária, Deputado Lafayette de Andrada, e ganhou do Senador Suplicy,

virando nosso Presidente da República, assim como...

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - V. Exa. estava dizendo que no
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PSDB não é uma prática a feitura das prévias, mas é previsto em nosso estatuto.

Ocorre que esse partido, ao longo destes anos, por meio de consenso, escolheu seu

candidato. Parece-me que as prévias são um instrumento democrático, quando não

há o consenso sobre qual candidato escolher. Por isso até hoje não houve prévias no

PSDB, embora esteja na iminência de ocorrerem este ano, se não houver o consenso

que todos nós, do PSDB, estamos buscando. Muito obrigado pelo aparte, Deputado

André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Obrigado, Deputado Lafayette de Andrada. Fica aqui

o exemplo do PT, que desenvolve esse mecanismo. Em Belo Horizonte, o nosso ex-

Prefeito, atual Ministro Patrus, disputou prévias em 1992, ganhou, o partido saiu

unificado, e tivemos um belíssimo governo.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte)* - Deputado André Quintão, gostaria de

apartear V. Exa. e trazer ao conhecimento desta Casa - e também do nobre

companheiro - que estivemos, na última quarta-feira, no Município de Carlos Chagas,

como membros da Comissão da Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio Varejista.

Essa cidade foi arrasada por uma enchente. Há comerciante lá que não tem

condições de continuar de pé, devido à perda de quase tudo em seu estabelecimento

comercial.

Trago esse fato ao conhecimento dos demais parlamentares e dos membros da

Mesa e digo a Carlos Chagas que a Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio

Varejista buscará ações, junto ao governo do Estado, com o intuito de ajudar essas

empresas que tiveram prejuízos enormes e que estão sem condições de reiniciar sua

vida.

Disseram, Deputado André Quintão, que ali parecia Hiroshima e Nagasaki, porque,

em virtude da chuva, o rio que corta a cidade levou quase tudo que o comércio tinha:

supermercados, lojas, padarias e pequenas mercearias. Algumas vítimas deram

depoimentos. Quando nós, os três membros da Frente - este parlamentar, o

Deputado Doutor Viana, Vice-Presidente desta Casa, e o Deputado Rômulo Veneroso

- lá chegamos, uma das vítimas, conhecido por Pavão, ao nos ver, começou a contar

o ocorrido. Logo as lágrimas lhe vieram, num choro convulsivo, enquanto nos dizia:

“Me ajudem porque não tenho mais nada a fazer nesta vida”.
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Trago esses fatos ao conhecimento de V. Exa., pessoa solidária, com quem

trabalhei na Comissão de Participação Popular, assim como aos demais membros da

Casa, porque tenho muita esperança de que haveremos de encontrar um caminho

para diminuirmos o sofrimento dos comerciantes de Carlos Chagas. Agradeço a V.

Exa. a oportunidade.

O Deputado André Quintão* - Obrigado, Deputado. Presto nossa solidariedade a

toda a população de Carlos Chagas.

Sr. Presidente, nesta semana, teremos os resultados finais do processo. Um

eventual segundo turno se realizará no dia 6/12/2009. Havendo, como já disse, mais

de um pré-candidato ao governo - ao que tudo indica teremos dois: o ex-Prefeito

Fernando Pimentel e o atual Ministro do governo Lula Patrus Ananias -, caso não haja

acordo, teremos um processo interno e democrático de prévias a serem realizadas no

mês de março. A visão do PT, do Presidente Lula, é de que devemos, também nos

Estados, ampliarmos nossa unidade, nossa base de apoio. Devemos reproduzir aqui,

em Minas, a base de sustentação do governo Lula no plano federal, para que neste

Estado possamos fazer o que ele está fazendo em nosso país.

O Deputado Padre João fez aqui alguns comentários. Esperamos, em novembro e

dezembro, avançar em vários processos de negociação nesta Casa, alguns dos quais

envolvem categorias específicas, como a dos servidores do Estado. Outros requerem

esclarecimentos quanto a solicitações de empréstimos. Em âmbito maior, há alguns

processos de agilização da tramitação de projetos de autoria dos Deputados e das

Deputadas e, principalmente, de votação adequada das chamadas leis

orçamentárias. Votaremos aqui a revisão do PPAG e o Orçamento para 2010, último

ano do atual governo.

Sabemos da importância das sugestões e propostas populares apresentadas nas

audiências públicas de revisão do plano plurianual. Mais de 250 propostas foram

apresentadas nas várias áreas de resultados, principalmente nas de redução da

pobreza e inclusão produtiva, de educação de qualidade e de protagonismo juvenil.

Essas propostas apontam para um cuidado maior com o jovem usuário de drogas,

para a expansão da escola em tempo integral, para a universalização dos centros de

referência da assistência social em Minas Gerais, para a efetiva participação do
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Estado na organização do sistema de vigilância alimentar e nutricional, para a

expansão de programas como o Poupança Jovem, o Fica Vivo e o Programa de

Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte e para reivindicações

muito significativas das comunidades indígenas e quilombolas.

Nesta semana, a Comissão de Participação Popular analisará cada uma dessas

sugestões populares, podendo elas serem transformadas em emendas ao PPAG,

com impacto na Lei Orçamentária para 2010. Mais de 900 lideranças participaram

das seis audiências públicas aqui e nas várias regiões de Minas Gerais. Como disse,

mais de 250 propostas foram aprovadas. Esperamos agora um aproveitamento muito

positivo e qualitativo dessas ideias que emergem da sociedade civil organizada.

Concluímos esse processo com a absoluta certeza de que Minas Gerais está

preparada para um processo mais ousado de planejamento participativo. Esperamos

que o Plano Plurianual do próximo governo seja não apenas objeto de revisões e de

discussões no âmbito da Assembleia Legislativa, mas que, desde o início da sua

formulação, o governo do Estado e a Assembleia Legislativa envolvam o conjunto da

sociedade mineira, realizando audiências em todas as regiões, ouvindo segmentos da

sociedade civil organizada, as lideranças, as autoridades e o povo de Minas Gerais.

O planejamento participativo é uma das bandeiras, uma das nossas maiores

aspirações para fortalecer a democracia participativa e a inclusão social no Estado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, cumprimento os Agentes

Penitenciários, que ocupam também parte das galerias e se encontram aqui em

regime de prontidão, aguardando as manifestações do Secretário de Defesa Social,

Sr. Maurício de Oliveira Campos Júnior, obviamente aguardando a convocação para

assinarem novamente os contratos de trabalho. Pelo menos esse é o

encaminhamento que ficou decidido com a participação do Líder do Governo nesta

Casa, Deputado Mauri Torres, do Líder do bloco de Oposição, Deputado Padre João,

e do Líder da Maioria, Deputado Domingos Sávio.
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Esperamos que no prazo máximo de 10 dias, que foi estabelecido durante o

encontro, os Agentes Penitenciários tenham o seu trabalho de volta para terem

tranquilidade e retornar às suas casas e exercer a sua atividade da melhor maneira

possível. Estamos acompanhando de perto o caso. Aguardaremos o desfecho dessas

contratações.

Espero que, ao assinar novamente os contratos, o Secretário esteja atento à Lei nº

18.185, para que os contratos já se estabeleçam na forma de três anos, conforme a

lei em vigor. Resta-nos agora aguardar as sinalizações, já que houve esse

entendimento, e saber se o acordo será cumprido da forma como os Agentes

esperam.

Por parte deste Deputado, já fizemos diversos encaminhamentos. Acredito que por

mais de uma dezena de vezes ocupei esta tribuna, realizei apartes, para dizer que a

posição que o Secretário deve adotar é a de fazer retornarem todos os Agentes

Penitenciários. A partir daí ele deveria, se entender melhor, abrir os processos

administrativos disciplinares e apurar a responsabilidade de cada um deles. Se ao

final ficar comprovado o cometimento de falta gravíssima, que imponha a ele a

decisão da demissão, ele terá cumprido pelo menos o devido processo legal e dado a

eles amplo direito de defesa, do contraditório. Não seria benevolência sua, mas um

dever funcional, enquanto administrador público, conceder ao seu administrado amplo

direito de defesa do contraditório, o devido processo legal.

Vamos esperar que para os Agentes Penitenciários que estão aguardando essa

manifestação ocorra o melhor desfecho possível. E que o Secretário, com a sua

decisão, pacifique o trabalho no âmbito da Subsecretaria de Administração

Penitenciária. Que eles retornem ao trabalho e continuem exercendo seu trabalho de

forma brilhante como vinham exercendo.

Por outro lado, quero ainda fazer mais dois lembretes. O Serjusmig, o Sindojus, o

Sinjus e outros sindicatos também aguardam a votação do Projeto de Lei nº 2.968,

que trata da avaliação de desempenho - ADE - dos servidores do Poder Judiciário.

Eles estão ansiosos com a votação. Esperamos que às 20 horas esse projeto seja

votado em definitivo e siga para sanção do Governador, que terá, no máximo, 15 dias

úteis para fazê-la. Vamos aliás pedir ao Sr. Presidente que agilize o trâmite
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burocrático na Assembleia, por intermédio da Mesa, da qual faço parte como 3º-

Secretário, para que esse projeto seja imediatamente enviado, tão logo seja votado

em 2º turno, à Comissão de Redação Final.

Os servidores do Judiciário não só aguardam a votação do Projeto de Lei nº 2.968,

mas também que o Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Sérgio

Resende, pague a parcela de 7,5% a que eles já têm direito. Aliás, esse projeto de

autorização legislativa, votado por esta Casa no ano passado, foi um reajuste salarial

da ordem de 17,5%, tendo sido a parcela de 10% paga em dezembro de 2008.

Entretanto, a segunda parcela, que deveria ter sido paga a partir de 1º/7/2009, até o

presente momento não foi paga. Dessa forma, Sr. Presidente, mais uma vez, gostaria

de me reportar ao Presidente do Tribunal de Justiça, para dizer que esperamos que o

Tribunal faça todo um esforço de caixa e pague imediatamente aos seus servidores.

Os servidores do Judiciário não podem ficar, com um reajuste aprovado pela

Assembleia, sem receber.

Reafirmamos o nosso compromisso com todos os servidores do Judiciário,

independentemente de quais sejam: Técnicos, Oficiais de Justiça, Escrivães, etc.

Todos eles aguardam ansiosamente por uma decisão definitiva para o pagamento

dessa segunda parcela. É de fundamental importância que o Presidente do Tribunal

saiba que eles também estão aqui acompanhando o Projeto de Lei nº 2.968, que não

só define a questão da ADE, mas faz com que a lei retroaja para beneficiar os

servidores do Judiciário e também estabelece uma tabela da evolução dessa ADE, de

forma paritária com o Tribunal de Contas, o Poder Executivo e o Ministério Público.

Novamente, reafirmo o compromisso que temos com os servidores do Judiciário,

porque sou o Deputado que está acompanhando isso de perto e que vai ser o

guardião dos interesses desses servidores para que eles possam, desta tribuna, ter

vez e voz, e para que os seus direitos sejam respeitados. Caso haja demora por parte

do Presidente do Tribunal, temos outros mecanismos, do ponto de vista da

competência do Poder Legislativo, para cobrar do Tribunal de Justiça que cumpra o

que a lei determina.

Por último, também consta na pauta o Projeto de Lei Complementar nº 53, que traz

inúmeros benefícios para policiais e bombeiros militares. Esse projeto possui muitas
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emendas, grande parte delas de minha autoria, acatadas pelos relatores. Vejo aqui o

meu ilustre companheiro Deputado Vanderlei Jangrossi, sob cuja responsabilidade

está a Proposta de Emenda à Constituição nº 42, como relator que é. Digo isso,

porque, ao votar o referido projeto com as suas emendas, essa proposta de emenda

poderá ser deixada de lado, uma vez que as emendas já estão abrangendo o teor da

proposta. Parte da proposição já tem consenso - os 25 dias úteis de férias - do

governo e dos Comandos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

A outra parte da Proposta de Emenda à Constituição nº 42, que tem como primeiro

signatário este Deputado, mas também conta com o apoio de vários Deputados desta

Casa, estipula as 40 horas semanais.

Até tivemos o zelo de criar a possibilidade do banco de horas para que a polícia e

os comandantes amanhã não venham a alegar que ficaram engessados porque se

estabeleceram as 40 horas e, com isso, o policial poderia encerrar sua jornada e

parar. Não é isso. O que queremos é estabelecer um limite de horas trabalhadas,

porque hoje o Comando da Polícia Militar, por resolução interna, prevê o mínimo de

40 horas, e não o percentual máximo de horas. Sabemos que há uma resistência

enorme por parte do Comando, mas é preciso avançar, Deputado Vanderlei

Jangrossi. Só para V. Exa. ter uma ideia, a Consolidação das Leis do Trabalho, a

famosa CLT, estabeleceu, no governo Vargas, em 1943, portanto 66 anos atrás, a

carga horária do trabalhador do setor privado: no máximo 8 horas diárias e 44 horas

semanais. Apenas para ilustrar nossa fala e ainda, obviamente, reforçar nossa

defesa, todos os servidores públicos de Minas Gerais, sem exceção, têm carga

horária definida em 24 horas, em 30 horas e, no máximo, em 40 horas, até mesmo os

agentes fazendários, que têm dedicação exclusiva. Está previsto em lei. A Lei

Complementar nº 84, de 2005, prevê, em seu art. 8º, que apenas a Polícia Militar e o

Corpo de Bombeiros Militar não têm limite de carga horária máxima. Concedo aparte

ao Deputado Vanderlei Jangrossi. Quero, antes, dizer que destacaremos a matéria

para votação e até pediremos o apoio de V. Exa., que é fundamental. Estamos

conversando com a Oposição. Os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Padre João,

Carlin Moura, André Quintão têm acolhido essa proposta, porque não podemos

permitir que os únicos servidores do Estado sejam vistos como policiais “robocops”.
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O Deputado Vanderlei Jangrossi (em aparte)* - Nobre Deputado Sargento

Rodrigues, quero fazer coro com V. Exa. e prestar meu apoio, até porque os dois

setores, tanto a Polícia Militar quanto a Civil, têm nos procurado pedindo que essa

votação saia ainda hoje. É necessário que haja quórum nesta noite, porque está

previsto para votarmos hoje, às 20 horas, quando também apresentaremos a emenda

que garante essa vantagem para as policiais civis, os 25 anos para aposentadoria. É

muito importante para nós. Como V. Exa. sabe, sou relator da Proposta de Emenda à

Constituição nº 42 e é muito importante também para o setor e para a instituição, que

contam conosco. Estaremos aqui às 20 horas para aprovar essa Proposta de

Emenda à Constituição.

O Deputado Sargento Rodrigues* - Agradecemos ao Deputado Vanderlei Jangrossi

e compreendemos. Recebi ontem um grupo de 30 pessoas, entre Delegadas,

Escrivãs e Agentes de Polícia em nosso gabinete. Temos dito que o Projeto de Lei nº

153 trata especificamente de uma alteração no Estatuto dos Militares. Já oficiamos ao

Vice-Governador e estamos agendando uma reunião com o Dr. Marco Antônio

Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil, porque o tratamento deve ser igualitário.

Apenas por uma questão de técnica legislativa, o Projeto de Lei nº 153 altera o

Estatuto dos Militares, e há remissão específica aos arts. 142 e 42 da Constituição da

República de que lei estadual específica tratará de direitos, garantias, deveres e

prerrogativas dos militares estaduais. Já estamos fazendo todo o encaminhamento

político. Temos uma agenda previamente marcada com o Chefe da Polícia Civil, que

é a autoridade maior da instituição, até para que somemos esforços com eles e para

que o Vice-Governador, que, como sabemos, tem tido uma boa vontade enorme com

a área de segurança pública, envie a esta Casa projeto de lei complementar alterando

a Lei nº 5.406, que trata da Lei Orgânica da Polícia Civil de Minas Gerais. Queremos

deixar claro que recebemos ontem em nosso gabinete cerca de 30 policiais civis

mulheres, entre Delegadas de Polícia, Escrivãs e também Agentes de Polícia.

Queremos deixá-las tranquilas, estamos fazendo os encaminhamentos necessários,

tomando as providências imediatas para que o projeto de lei chegue aqui. Há uma

outra alteração. É preciso estabelecer na lei orgânica da Polícia Civil a licença-

maternidade de seis meses, que está sendo prevista para as policiais e as bombeiras.
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Por último, queremos destacar a necessidade de se aprovar a Emenda nº 6, já

aprovada na Comissão de Justiça, e vamos destacá-la em Plenário na votação das

20 horas, para que os desertores não tenham os seus direitos desrespeitados.

Infelizmente, falamos isso com muita tristeza na tribuna desta Casa, mas o Comando

da Polícia Militar, na pessoa do Cel. Robson Nogueira, em Uberlândia, descumpriu a

lei e determinou a exoneração de sete policiais militares na região do Triângulo

Mineiro, baseando-se apenas em uma nota de instrução da Corregedoria. É muito

claro esse aspecto: nota de instrução não é lei, não pode tipificar uma conduta e

prever uma sanção. Grandes adiministrativistas deste país, como Celso Antônio

Bandeira de Melo, deixam isso muito claro em suas obras. Os que operam o direito

sabem, porque isso se enquadra no mesmo mecanismo constitucional pelo qual não

há crime sem lei anterior que o defina nem pena sem sua prévia cominação legal. Ou

seja, Deputado Dalmo, é o princípio da anterioridade. V. Exa., como Presidente da

Comissão de Justiça, presidiu a audiência pública em que cobramos do Corregedor

que não continuasse com aquela nota de instrução. Foi com base naquela nota de

instrução que eles colocaram sete policiais na rua ao arrepio da lei. Portanto, faremos

o destaque dessa matéria e pediremos a compreensão dos demais Deputados para

sua aprovação. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Juarez Távora.

O Deputado Juarez Távora - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é com alegria que

ocupo esta tribuna para dar uma notícia muito importante para o Estado. Trago mais

um exemplo de ação pioneira do governo de Minas. No próximo dia 28 será feita

vacinação em massa nos 853 Municípios mineiros contra a meningite meningocócica

C, quando serão disponibilizadas 800 mil doses do medicamento. Minas é o primeiro

Estado do País a oferecer gratuitamente esse tipo de vacina. A inclusão dessa vacina

no calendário nacional está prevista apenas para 2011, mas o governo de Minas

resolveu antecipar-se e aplicar ainda este ano o remédio nas crianças menores de 2

anos de idade.

Com essa campanha, o governo de Minas espera imunizar 100% da população,

estimada em 540 mil, na faixa etária de até 2 anos. No total, 7.300 postos estarão
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encarregados de vacinar as crianças mineiras. As crianças menores de 1 ano vão

receber duas doses e um reforço será feito entre 12 e 24 meses. Após 1 ano de

idade, a vacina é feita em dose única. Com essa ação, a expectativa é que, no

período de cinco anos, todas as crianças de 3 meses a 5 anos, num total de 1,3

milhão de crianças no Estado, estejam protegidas contra a meningite meningocócica

C.

A meningite meningocócica, segundo os médicos, atinge principalmente crianças e

adolescentes e pode levar à morte. A vacinação em crianças menores de 2 anos de

idade é feita porque, nessa faixa etária, elas ficam muito vulneráveis. A meningite

pode ser causada por bactéria, vírus e fungos. O tipo C é bacteriano e apresenta

sequelas permanentes, como surdez, retardo mental e paralisia, e é a que tem maior

prevalência em Minas. A transmissão ocorre pela tosse, espirro ou por meio de

gotículas eliminadas.

Com essa campanha, a vacina contra a meningite meningocócica C será incluída

na rotina das unidades de vacinação públicas do Estado.

E vejam que outra excelente notícia para o próximo ano: o governo de Minas, além

de distribuir gratuitamente a vacina, também passará a produzir o medicamento. A

vacina será produzida pela Fundação Ezequiel Dias - Funed -, um dos quatro maiores

laboratórios públicos do País, que faz parte do sistema de saúde do Estado. Nenhum

outro Estado brasileiro detém a tecnologia de produção da vacina contra a meningite

meningocócica C. O governo de Minas adquiriu a tecnologia da indústria farmacêutica

suíça Novartis Vacinas e Diagnósticos a um custo de R$40.000.000,00 em setembro

deste ano.

O governo de Minas vai ainda, Sr. Presidente e caro Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

investir R$16.000.000,00 na construção da fábrica de vacinas no Bairro Gameleira,

em Belo Horizonte. Essa unidade entrará em operação já no segundo semestre do

próximo ano, com capacidade para produzir 1 milhão de doses para atender ao

calendário mineiro de imunização. Além da vacina contra a meningite, a fábrica da

Funed poderá produzir outros medicamentos.

Uma informação de grande importância diz respeito ao preço de cada dose da

vacina contra a meningite tipo C. Hoje o governo federal e governos estaduais
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compram cada dose da vacina de laboratórios estrangeiros por um preço médio de

R$150,00. Com a produção feita pela Funed, o custo unitário da vacina ficará em

torno de R$30,00.

Srs. Deputados, o laboratório de Minas tem dado uma grande contribuição ao País

na produção de medicamentos, compondo uma cesta que é distribuída gratuitamente

para a população. A produção da Funed, que em 2003 era de 250 milhões de

unidades por ano, passou a 1 bilhão de unidades a partir de 2005. Em 2003, o

laboratório produzia 23 itens de medicamentos; em 2009, a produção saltou para 48

tipos de medicamentos para atender ao Programa de Assistência Farmacêutica de

todo o País.

Então, Srs. Deputados, caros amigos, congratulações ao Governador Aécio Neves,

que está trazendo mais esse grande benefício aos mineiros. Gestos como esse

ajudam a explicar o fato de Aécio Neves ser o Governador mais bem-avaliado do

Brasil. Muito obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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 5.063/2009, da

Comissão de Política Agropecuária; 5.064 e 5.065/2009, da Comissão de Direitos

Humanos; 5.066/2009, da Comissão de Assuntos Municipais; 5.067/2009, da

Comissão de Defesa do Consumidor; 5.068/2009, da Comissão de Segurança

Pública; 5.069/2009, da Comissão de Transporte; e 5.070/2009, 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 Cultura - aprovação, na 25ª Reunião Ordinária, em

18/11/2009, do Projeto de Lei nº 3.781/2009, do Deputado Adalclever Lopes, e dos

Requerimentos nºs 4.927/2009, do Deputado Carlin Moura, 4.965/2009, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, e 4.969/2009, do Deputado Wander Borges; de Minas e Energia

- aprovação, na 27ª Reunião Ordinária, em 18/11/2009, do Requerimento nº

4.753/2009, do Deputado Dinis Pinheiro; de Turismo - aprovação, na 24ª Reunião

Ordinária, em 19/11/2009, dos Projetos de Lei nºs 3.354/2009, do Deputado Doutor

Viana, e 3.849/2009, do Deputado Sargento Rodrigues, e dos Requerimentos nºs

4.957/2009, do Deputado Célio Moreira, 4.967/2009, do Deputado Doutor Viana, e

4.978/2009, da Comissão de Direitos Humanos; do Trabalho - aprovação, na 24ª

Reunião Ordinária, em 18/11/2009, dos Projetos de Lei nºs 3.386/2009, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, 3.644/2009, do Deputado Lafayette de Andrada, 3.820/2009, do

Deputado Antônio Carlos Arantes, 3.822 e 3.824/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, 3.827/2009, com a Emenda nº 1, do Deputado Carlos Gomes, 3.832/2009, do

Deputado João Leite, 3.836/2009, com a Emenda nº 1, do Deputado Juarez Távora,

3.842/2009, do Deputado Célio Moreira, 3.844/2009, do Deputado Deiró Marra,

3.847/2009, com a Emenda nº 1, do Deputado Dimas Fabiano, e 3.859/2009, do

Deputado Domingos Sávio, e do Requerimento nº 4.970/2009, do Deputado Wander

Borges; de Transporte - aprovação, na 21ª Reunião Ordinária, em 18/11/2009, do

Projeto de Lei nº 3.801/2009, com a Emenda nº 1, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

e dos Requerimentos nºs 4.932/2009, do Deputado Fábio Avelar, 4.964/2009, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 4.968/2009, do Deputado Doutor Viana; e de Meio

Ambiente - aprovação, na 25ª Reunião Ordinária, em 24/11/2009, do Requerimento nº

4.979/2009, do Deputado Neider Moreira; e pelo Deputado Leonardo Moreira -

informando sua renúncia como membro efetivo da Comissão de Defesa do

Consumidor (Ciente. Publique-se.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Meio Ambiente em que solicita

seja encaminhado à Associação das Mineradoras de Pains, Arcos e região pedido de

informações sobre as providências adotadas em face das reclamações e denúncias

apresentadas pela população e autoridades na audiência pública ocorrida em Pains,
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no dia 11/11/2009. 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 Fundacentro pedido de informações sobre as soluções técnicas

elaboradas e as providências tomadas para combater a silicose, que atinge grande

número de trabalhadores nas indústrias extrativas de Minas Gerais. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja o Projeto de Lei nº

2.794/2009 incluído em ordem do dia. Em votação, o requerimento. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Cumpra-se.

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez,

requerimentos do Deputado Lafayette de Andrada (2), cujo teor foi publicado na

edição anterior (Cumpra-se.).

Questão de Ordem

O Deputado Getúlio Neiva - Em razão da relevância do assunto, requeiro esta

questão de ordem para homenagear a Diretoria de Operação Norte da Copasa,

dirigida pelo Deputado Márcio Kangussu, nosso ex-colega, a qual foi distinguida como

Troféu Ouro, Nível II, no Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento, no último

dia 19, em Fortaleza, Capital do Ceará. Esse prêmio da Associação Brasileira de

Engenharia Sanitária e Ambiental - Abes - é o mais importante do setor de

saneamento das Américas. A Abes faz um levantamento completo e impõe às

empresas que concorrerão a esse prêmio uma série de condicionantes - mais de 20 -,

o que torna o prêmio realmente muito importante. Essa é a primeira vez que uma

diretoria de empresa de saneamento é premiada. Já foram premiados projetos

isolados de cidades e departamentos da própria Copasa. No entanto, o Prêmio de

Qualidade em Saneamento, que é uma iniciativa da Abes, é o primeiro que uma

diretoria da Copasa ganha. O processo de avaliação do prêmio considera critérios

baseados nos fundamentos da excelência adotados por empresas de gestão de

classe mundial. Os critérios são divididos em liderança, estratégia e planos; clientes,
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sociedade, informações e conhecimento; pessoas, processos e resultados. Em cada

um deles, há requisitos que devem ser atendidos pelas organizações candidatas,

para que sejam reconhecidas como empresas de excelência de gestão. Em 1999,

iniciou-se a implantação da gestão dos processos de qualidade na Diretoria de

Operação Norte, visando à excelência em seu modelo de gestão e qualificação para

concorrer ao Prêmio Abes. Outras unidades da Copasa já foram premiadas. Uma

delas - aliás, da minha região - é o sistema de esgoto de Carlos Chagas.

Posteriormente, em 2003, foi a vez do sistema de Itaipé, onde trabalhei como

Secretário de Estado Adjunto e ao qual ajudei, visando ao início das obras. Hoje a

nossa usina de Irapé já está pronta. Em 2004, premiou-se o sistema de Joaquim

Felício; em 2005, o de Claro dos Poções e Janaúba; em 2007, o Departamento

Operacional Norte; em 2008, o Departamento Operacional Nordeste; e agora, em

2009, temos a premiação da diretoria inteira da Copasa Norte e Nordeste. Até o início

do governo Aécio Neves, tínhamos duas diretorias: uma da região Norte e outra da

região Nordeste. Com a ascensão do Governador, tivemos algumas modificações na

redução do número de Secretarias de Estado e de muitas diretorias em vários órgãos.

Uma dessas reduções foi exatamente a das regiões Norte e Nordeste, que foram

unificadas e entregues ao comando único do nosso ex-colega Márcio Kangussu. Sr.

Presidente, isso nos dá uma alegria muito grande, porque se premia a Copasa pela

sua excelência. Destacamos que essa excelência não teria sido conseguida se não

fosse a permanente capacitação do seu pessoal, ou seja, de seus servidores e

funcionários operando com critérios internacionais de ISO, sobretudo com uma

qualificação permanente. Só na minha região já foram instalados cinco laboratórios.

Ressalto que o laboratório de Teófilo Otôni é espetacular para análise da água.

Vemos neste instante com profundo interesse essa premiação da Copasa, pois indica

que o projeto de saneamento deste governo - não só da Copasa, mas também da

Copanor, que é subsidiária da Copasa e que hoje atende quase 600 localidades do

Norte e do Nordeste de Minas Gerais - está sendo bem feito, está sendo entendido

como bem feito. Aproveitamos esta oportunidade para cumprimentar os funcionários

da Copasa e também para dar um grande abraço em nosso conterrâneo de Joaíma, o

ex-Deputado Márcio Kangussu, que tem exercido a direção com maestria e com
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muita vontade, para fazer valer a sua pessoa perante o próprio governo, que é

exigente, com competência e dedicação exigidas. O Márcio tem correspondido

plenamente aos desideratos do Governador Aécio Néves de realizar um governo

absolutamente eficiente, modelo de gestão. Parabenizo Márcio Kangussu, a

Presidência e, principalmente, os funcionários da Copasa, que são os responsáveis

por essa premiação no âmbito nacional. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Domingos Sávio,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o

requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Cumprimento o Sr. Presidente, os colegas

Deputados e todos que nos acompanham nesta Casa do povo mineiro ou pela TV

Assembleia.

Sr. Presidente, gostaria de abordar um assunto que alcança a todos nós, uma vez

que a alma do mineiro é eminentemente solidária. É muito gratificante ver algumas

ações no campo da solidariedade humana e da assistência social, desenvolvidas pela

liderança do nosso Governador Aécio Neves. Refiro-me a um programa de natureza

social. Trata-se de mais uma ação na área social, de grande importância, lançada

pelo Governador Aécio Neves na semana que se passou e que tem possibilidade de

alcançar todas as entidades de assistência social e beneficentes de todo Estado.

Esse programa veio batizado com o inspirado nome “Conta com a Gente” e tem como

objetivo reduzir de maneira direta e bem prática os gastos de entidades beneficentes:

creches, asilos, Apaes e as diversas instituições, especialmente os gastos inevitáveis,

como contas da Cemig e da Copasa.

O programa tem também como característica algo que já é marca registrada do

governo Aécio Neves: a parceria. Refiro-me a um governo que, além da sua ação

direta, revolucionou, sem sombra de dúvida, toda história do nosso Estado, pela sua

capacidade gerencial de melhora na qualidade de vida dos mineiros em vários

programas. Poderíamos citar inúmeros exemplos, como o acesso rodoviário

pavimentado, o Proacesso, a telefonia em todas as cidades, a descentralização na

área da saúde, com parceria em diversos Municípios, a melhora significativa na área
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da educação, com a criança a partir de 6 anos na escola e com reestruturação,

reforma e ampliação de toda a rede pública estadual. Porém, trata-se ainda de um

governo que, além de suas ações próprias, se caracteriza como um governo que é

grande e habilidoso organizador de parcerias.

Aliás essa é uma característica do nosso líder maior, o Governador Aécio Neves:

ser um homem capaz de reunir sentimentos e pensamentos em prol de uma causa.

Talvez essa seja uma das características que herdou do seu avô Tancredo Neves,

grande homem, construtor de entendimento, alianças e parcerias. Agora o governo de

Minas vem se caracterizando como um governo capaz de construir parcerias. Nesse

caso, a parceria se dá entre uma instituição beneficente, que presta grande serviço à

sociedade, como uma creche, asilo, Apae e inúmeras entidades das diversas áreas

de demandas sociais, e a Cemig, a Copasa e o próprio Ministério Público, que

acompanhará o processo, dando condição de transparência a essa soma de esforços

com a sociedade civil, por meio de empresas ou cidadãos que queiram colaborar.

Como isso se dá? Primeiro, o governo, em parceria com a Copasa e a Cemig, duas

empresas públicas, ao cadastrar as instituições, as entidades, assegura de imediato

25% de desconto na conta de água e de luz. Então, a entidade cadastrada para

participar do programa “Conta com a Gente” já começa ganhando 25% com a

participação do Estado para financiar as despesas de água e de luz dessa creche ou

asilo, dessa entidade beneficente.

Além disso, o governo propõe - e isso já fica autorizado à Copasa e à Cemig, o que

é diferencial interessantíssimo -, que a sociedade civil também apadrinhe essas

entidades filantrópicas. Como? Além dos 25% de desconto dados pelo governo, o

cidadão ou empresa, que queiram colaborar com determinada creche, asilo, albergue

ou com a Apae ou casas de recuperação de pessoas que sofrem com dependência

química, dão uma autorização, e o valor com o qual o cidadão ou a empresa queiram

contribuir, a partir de R$5,00, é acrescentado em sua conta de luz. O valor é de no

mínimo R$5,00, mas, se uma pessoa tem mais posses, pode contribuir com R$10,00,

R$20,00 ou R$50,00, e o dinheiro é creditado na conta da entidade. Como? Sendo

descontado no valor da conta de água e luz. E o que exceder ao valor da conta de

água ou de luz transforma-se em crédito, dinheiro, para manutenção da entidade.
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Faço este relato com muita alegria porque, de fato, essa é uma atitude inovadora.

Aliás tem sido característica do Governador inovar com competência e seriedade e

dar exemplos para o Brasil. Então, tendo Minas Gerais uma empresa como a Cemig,

uma das melhores e mais respeitadas empresas de energia elétrica do Brasil e do

mundo, o Governador determina que essa empresa dos mineiros assuma papel de

natureza social, que ajude as entidades filantrópicas não só promovendo o desconto

na conta de luz, mas também sendo um agente arrecadador para essas entidades.

Faço questão de frisar isso, pois lutei nesta Casa, participei de reuniões na Cemig e

fui ao Ministério Público no ano passado e no início deste ano, quando havia a

possibilidade de a Cemig suspender os convênios com algumas entidades que

dependem da doação de voluntários. Essa arrecadação, feita por meio de conta de

luz, mantém o funcionamento de entidades como a Associação de Combate ao

Câncer do Centro-Oeste de Minas - Accom -, em Divinópolis, o Lar dos Meninos Dom

Orione, em Belo Horizonte, e a Cidade dos Meninos, obra mantida pela Igreja

Católica, em que milhares de crianças são beneficiadas com o apoio de voluntários.

Agora surge um programa de iniciativa do Governador Aécio Neves. Na semana

passada, estive lá testemunhando, ao lado de outros colegas Deputados, essa ação

do Governador, em benefício das creches, asilos e outras entidades. Fiz questão de

registrar, Sr. Presidente, para destacar aqui uma frase pronunciada pelo Governador

na solenidade que ocorreu no dia 19 passado. Ele disse textualmente: “Se eu

pudesse destacar apenas um avanço entre todos os que aqui nós construímos, em

relação aos indicadores de saúde, segurança pública, educação, assistência social,

diria que, de todos, aquele que para mim é o mais importante é exatamente a

capacidade que juntos construímos de confiarmos uns nos outros. E construímos

parcerias que realmente mobilizam a nossa sociedade. Diferentemente de outras

obras e de outras ações, essas parcerias, essa confiança é definitiva”. Isso, de fato,

é, como eu disse, uma marca do Governador Aécio Neves e do atual governo: ser

habilidoso para construir parcerias. Fez isso construindo parcerias com o governo

federal tendo em vista diversas ações, bem como com a Prefeitura de Belo Horizonte,

enquanto foi governada pelo Prefeito Fernando Pimentel, do PT. Agora, faz parcerias

também com o Prefeito Márcio Lacerda e com os 853 Municípios mineiros. Não há
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um único Município mineiro que possa dizer que o Governador Aécio Neves não fez

parceria com sua cidade. Fui Prefeito e sei que essa não era uma característica dos

governos de Minas Gerais. Infelizmente, até mesmo o ex-Presidente e ex-Governador

Itamar Franco, homem que respeitamos, não tinha essa característica. Os tempos

eram diferentes, as realidades eram outras, mas o Governador Aécio Neves, ao lado

do Vice-Governador Anastasia, soube criar as condições adequadas. Organizou o

Estado, tornando-o superavitário; equilibrou as contas públicas para adquirir

capacidade de investimento. Além dessa capacidade própria de investimento, brinda-

nos com programas sociais, como esse que mencionei, chamado Conta com a Gente.

Faço questão de destacar esse programa, a fim de termos, de imediato, ações das

entidades filantrópicas: creches, asilos, albergues, casas de recuperação de

dependentes químicos, Apaes e tantas outras entidades de natureza social e

filantrópica.

O Servas assumiu a coordenação pelo Estado, e aí cabe um parêntese para

destacar a atuação da Dra. Andrea Neves, que procura manter-se discreta na sua

maneira de atuar e de agir, mas tem uma história repleta de serviços prestados a

Minas Gerais no comando do Servas. Podemos citar inúmeras ações, a exemplo

daquelas que ocorreram em situações de calamidade, como as enchentes que

atormentaram a vida dos mineiros num dado momento. Diante disso, o Servas, em

mutirão, construiu casas para apoio às vítimas dessas situações e promoveu ações

continuadas de apoio a creches e asilos, além dos programas de respeito à terceira

idade, aos mais velhos, aos idosos. Portanto, a Dra. Andrea Neves, embora

buscando manter-se discreta na estrutura do governo, tem uma atuação muito

vigorosa em benefício daqueles que precisam de mais atenção do governo. Seguindo

o exemplo do nosso líder maior, o Governador Aécio Neves, faz isso sem nenhuma

distinção, sem nenhuma coloração partidária. E é assim que devem ser as ações dos

verdadeiros governos democratas; é assim que agem os verdadeiros estadistas, sem

grupinhos, sem proteção para este ou aquele, sem nenhuma forma de perseguição.

É bom que se destaque, ao final, também o papel da Copasa e da Cemig para

viabilizar uma iniciativa como essa. Tenho viajado por todo o Estado e sei como isso

é importante.



____________________________________________________________________________
1741

Neste fim de semana, estive em Passos, acompanhando a luta desse Município

numa mobilização de ação voluntária. Merece nossa admiração. Essa cidade é

exemplo para Minas pela forma com que sua população se engaja nas lutas de

interesse de todos, sem bandeira partidária alguma para estabelecer fronteiras,

limites, quando a causa é ajudar o próximo. Em Passos nos reunimos numa ação

comunitária, num evento festivo, é verdade, mas com toda a renda destinada para a

Creche Monsenhor João Pedro. Lá dei também meu testemunho de que juntos

superaremos os problemas. Estamos trabalhando, ao lado daquela comunidade e de

toda a região, para a construção do hospital destinado à recuperação dos pacientes

portadores de câncer. A Santa Casa de Passos, num trabalho belíssimo, está na reta

final de conclusão. Vemos, mais uma vez, a solidariedade humana ali presente.

Assim também são nossas ações junto às Apaes. Trago hoje comigo, felizmente, a

história de ter diretamente contribuído com cerca de 40, talvez 50, emendas de minha

autoria para as Apaes em todas as cidades em que atuamos.

Esperamos estar em Morada Nova no encontro das Apaes, que será realizado nos

próximos dias. Quero levar também para lá a mensagem de que cada entidade

dessas pode, e deve, buscar o apoio do programa Conta com a Gente. Além de

imediatamente ganharem desconto de 25% de redução nas contas de água e de luz,

terão a possibilidade de receber apoio da sociedade, sob a forma de padrinhos que

as ajudem, permitindo o débito de R$5,00 em sua própria conta e o crédito para a

entidade. Isso simplifica, porque, para a entidade sair colhendo R$5,00, R$10,00 de

mil pessoas, só o custo operacional de contratação de pessoas, de deslocamento,

acaba consumindo o dinheiro. Mas, se o faz num projeto inteligente, competente,

como o Conta com a Gente, que o Governador Aécio Neves lançou, o dinheiro doado

à entidade fica 100% destinado à obra da entidade, que é a de cuidar de crianças, de

portadores de deficiência física, de idosos carentes. Então, Sr. Presidente, encerro

dizendo que tiramos o dia para louvar, parabenizar o Governador Aécio Neves, a Dra.

Andrea Neves e todos os que, por ação voluntária, compreendem que não há coisa

mais importante em nossa vida do que a capacidade de servir, especialmente de

fazê-lo por meio destas entidades tão importantes na vida de todo Município: as

creches, os asilos, os clubes da terceira idade, as Apaes, as casas de recuperação
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de dependentes químicos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Parabéns, mais uma vez,

ao Governador Aécio Neves.

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 Dalmo Ribeiro Silva. A Presidência defere o requerimento e

fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro

Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, mais uma vez ocupo a tribuna,

nesta tarde, para fazer algumas considerações importantes e devidas. Em primeiro

lugar, aproveito a presença do Deputado Eros Biondini. Gostaria de saudá-lo e

cumprimentá-lo. Tenho participado efetivamente da peregrinação desse grande

homem público, que tem sua vida voltada a Deus e particularmente à Canção Nova.

Com muita alegria, participamos da Canção Nova Sertaneja neste fim de semana,

que teve também a participação efetiva desse Deputado - sem dúvida alguma,

homem de Deus. O evento foi comandado pelo Pe. Paulinho, da minha querida terra

de Ouro Fino, que conduziu todos os trabalhos, a quem mando abraço. Como

sempre, a presença do Deputado Eros Biondini é fundamental nas ações maiores da

Canção Nova. Então, caríssimo Deputado Eros Biondini, revendo V. Exa. nesta tarde,

gostaria, mais uma vez, de parabenizá-lo por essa peregrinação que V. Exa. tem

feito, semeando a boa-nova a todos os homens e a todas as mulheres do nosso

Estado. Seu papel tem sido extremamente importante para a concretização da paz,

do amor e da harmonia em nossos lares. Sua presença é muito querida por todos

nós. Tenho o prazer de acompanhar sua vida por meio de vários programas que V.

Exa. tem, com grande auditório, como também na Canção Nova, neste fim de

semana. Tenho absoluta certeza de que a caminhada que V. Exa. tem pela frente

será da mais alta importância e significado para todos nós. Com muito prazer, ouço V.

Exa.

O Deputado Eros Biondini (em aparte) - Obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. É

uma alegria poder aparteá-lo e uma emoção também ouvir suas palavras de

deferência a meu respeito. Ao agradecer-lhe, gostaria de corroborar suas palavras,

dizendo que realmente esse fim de semana foi muito especial. Temos tido caminhada
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bem intensa, como V. Exa. mencionou, diariamente acompanhando a vida e a ação

de todas as obras que promovem o bem comum, a dignidade humana e a defesa da

vida. Entre elas, a Canção Nova tem sido o holofote. De todas as boas obras, por

exemplo, inauguramos em Guarará, no domingo, mais uma unidade da Fazenda da

Esperança, do nosso querido Frei Hans. Foi motivo de alegria. Nosso D. Gil, de Juiz

de Fora, estava presente com mais de vinte sacerdotes, acompanhando aquela

solenidade. Ali será mais um polo de resgate, de restauração de famílias e de vidas.

O acampamento sertanejo na Canção Nova realmente congregou pessoas do Brasil

inteiro. Tivemos oportunidade de não apenas estar lá, mas efetivamente atuar em prol

do Estado. V. Exa. teve papel preponderante. Gostaria de agradecer também, em

nome da Canção Nova, todo o apoio que V. Exa. deu para que esse evento

acontecesse. Não apenas Cambuí, mas todas as cidades mineiras do entorno ficaram

gratas porque, por meio dessa ajuda, participaram desse momento com seus carros

de boi, cavalos e cavaleiros. Levamos, então, por meio do Projeto Estrada Real, da

Secretaria de Turismo de Minas Gerais e do Instituto Estrada Real, as bandeiras de

Minas e da Estrada Real. Nosso Estado se fez presente, apesar de Cachoeira

Paulista estar no Estado de São Paulo. Minas realmente comandou todo aquele

encontro. Agradeço, mais uma vez, e trago o abraço de toda a Canção Nova a V.

Exa., porque juntos contemplamos realmente mais uma obra do bem, uma obra de

restauração, uma obra de Deus acontecendo. Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Agradeço a V. Exa. Estaremos sempre juntos

nesta caminhada de Deus. Sr. Presidente, gostaria também de consignar, como

fizemos nos anais da Casa, que, neste mês e nesta semana, comemoramos 20 anos

de fundação e instalação da nossa Superintendência Regional de Ensino, a 32ª de

Pouso Alegre, que tem toda a regional do Sul de Minas sob o comando competente e

dedicado da Profª. Romilda dos Reis e todas as Diretoras e as Inspetoras, enfim, todo

o quadro da Superintendência de Ensino. Manifesto, do alto desta tribuna, o nosso

efetivo cumprimento pela passagem do 20º aniversário desse órgão da educação,

que é tão representativo, correto e dedicado: a nossa Superintendência de Ensino de

Pouso Alegre. Envio a todos os seus operosos servidores, na pessoa da Profª

Romilda dos Reis, os nossos parabéns por essa passagem.
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Gostaria também, Sr. Presidente, Srs. Deputados, de registrar que, na semana

passada, no dia 19, realizamos importante audiência pública na minha querida cidade

de Monte Sião, no Sul de Minas, terra de minha mãe e de meus avós. Esse Município

comemora, também nesta semana, o aniversário de sua padroeira, Nossa Senhora

da Medalha Milagrosa. Envio um abraço ao Pe. Simão Cirineu pelas comemorações

da data dessa padroeira. Será realizada grande festa comemorativa no dia 27, sexta-

feira. A requerimento nosso, realizamos audiência pública, com a presença da

Deputada Gláucia Brandão e do Deputado Doutor Ronaldo, quando lá fomos para

discutir, com toda a comunidade, o tombamento da Praça Prefeito Mário Zucatto.

Essa foi uma das audiências mais importantes e solenes que fizemos, para debater

assunto da mais alta importância para todos os monte-sionenses, para aqueles que

conhecem a antiga praça, construída pelo ex-Prefeito Mário Zucatto, de tantas e

tantas tradições históricas do Município e da região.

Hoje, nossa Praça Prefeito Mário Zucatto é considerada uma das mais bonitas do

Estado de Minas Gerais e do Brasil. Lá existem ornamentos, buchinhas e figuras

esculpidas nos ciprestes. O jardim é maravilhosamente bem-cuidado. Fomos à cidade

para debater, junto ao Poder Executivo, ao Legislativo e a toda a comunidade, ações

em prol da preservação histórica dessa importante praça pública. Aquele foi, sem

dúvida, um momento muito importante.

Agradeço à Câmara Municipal de Monte Sião, ao seu Presidente e a seus

Vereadores. Congratulo-me com o Vereador Hércules, que conseguiu organizar toda

a estrutura para a participação da nossa Assembleia Legislativa no evento, com o

Prefeito, o Vice-Prefeito, o representante do Ministério Público, enfim, com todas as

autoridades constituídas, que debateram conosco esse importante assunto. Amanhã,

em audiência, colocaremos em discussão e para aprovação projetos e requerimentos

de nossa autoria em favor da preservação da Praça Prefeito Mário Zucatto, de Monte

Sião.

Manifesto também, com muita satisfação e alegria, que teremos, no dia 4/12/2009,

a visita do nosso Vice-Governador, Prof. Anastasia, à minha querida Ouro Fino, onde

inauguraremos, oficialmente, o Aeroporto Prefeito Paulo Clepf, construído mediante

obra do governo do Estado. As obras do aeroporto, iniciadas pelo Governador Itamar
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Franco, foram agora revitalizadas pelo governo Aécio Neves e pelo Prof. Anastasia.

Essa importante obra será oficialmente entregue à nossa cidade e região.

Aproveito a ocasião para homenagear o caríssimo Prefeito Dr. Luiz Carlos Maciel -

Cacau - , o Vereador Sérgio Favilla, Presidente da Câmara, e todos os demais

Vereadores. Viveremos, com certeza, um momento ímpar para a nossa cidade.

Temos participado aqui, Sr. Presidente, de tantas e tantas audiências para a

construção do aeroporto, em razão da sua importância que ele terá para toda a

região.

Felizmente, nossa cidade de Ouro Fino, no Sul de Minas, tem seu aeroporto pronto,

com funcionamento autorizado e com a devida preparação para receber aeronaves e

consequentemente garantir o desenvolvimento e o crescimento da nossa região. Fico

muito feliz e quero certamente, por antecipação, dar as boas-vindas a Ouro Fino ao

nosso Vice-Governador, a toda a sua equipe e à sua comitiva, no dia 4/12/2009,

quando teremos também encontro com todas as lideranças, não somente de Ouro

Fino, mas de toda a região, recepcionando nosso Vice-Governador.

Sr. Presidente, destaco o projeto de lei de nossa autoria aprovado por esta Casa e

sancionado pelo Governador Aécio Neves. Na tarde de ontem, tivemos importante

encontro com a Subsecretária de Desenvolvimento Econômico, Dra. Marilena

Chaves. Dessa vez fomos discutir os arranjos produtivos locais - APLs - para o setor

de quartzito, direcionados a São Tomé das Letras. Foi uma reunião muito proveitosa,

em que acompanhamos o Cristiano Vilas Boas e o Antônio Henrique, representando

nossa associação, Amist, que está completando 10 anos e gera aproximadamente 5

mil empregos somente na região de São Tomé das Letras e em todas as cidades do

seu entorno no setor de quartzito. É muito importante dizer do valor agregado das

pedras de São Tomé das Letras. Por meio dessa lei de nossa autoria, relativa a

APLs, estamos elaborando projeto direcionado ao setor que garantirá projetos

estruturadores de ordem técnica para o crescimento da nossa cidade, com a

implantação de indústrias dentro do contexto, principalmente, dos projetos

estruturadores de APLs.

Neste momento, consigno nossa satisfação e alegria pela nossa presença ontem na

Secretaria como também a de nossa Subsecretária Marilena Chaves.
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Estivemos, há poucos dias, em Jacutinga, onde também inauguramos nova fase de

APL no setor têxtil. Hoje temos o Circuito das Malhas, que garante o desenvolvimento

também da minha Ouro Fino, de Monte Sião, de Jacutinga, de Borda da Mata, de

Inconfidentes e de toda a região. Apresentamos esse projeto relativo a APLs cuja

ideia direcionamos a Santa Rita do Sapucaí, polo eletroeletrônico, e hoje vemos

quantos arranjos produtivos estão sendo coroados de êxito. A Secretaria tem tido

papel fundamental, por meio do Indi, do BDMG, do nosso Presidente Paulo Paiva e

de todos os que têm trabalhado muito para que cada Município e cada região tenha

sua identidade para o desenvolvimento. Isso, sem dúvida alguma, traduz o arranjo

produtivo local, que é particularmente o que cada cidade fará e gerará em termos de

emprego em sua economia. Fico muito feliz porque certamente estamos garantindo o

desenvolvimento para nossa região.

Finalmente, Sr. Presidente, manifesto minha enorme satisfação por ter sido

escolhido, há poucos minutos, para presidir a Comissão Especial da Arbitragem. O

requerimento é do Deputado Neider Moreira, relator; e o Vice-Presidente é o

Deputado Ivair Nogueira. Discutiremos o tema da arbitragem. Garantiremos a solução

de questões extrajudiciais, de iniciativa privada, pela agilidade e principalmente pela

economicidade. Esse tema é importante e nos dá muita visibilidade para tratar com os

constitucionalistas. Abriremos este espaço na Assembleia Legislativa. Fico muito

contente com o Dr. Décio Freire, que esteve conosco e disse que abriremos as portas

para esse grande momento histórico da ordem constitucional e jurídica.

Quero destacar também a participação do nosso Presidente, Deputado Alberto

Pinto Coelho, que tem dado a esta Assembleia uma visibilidade extraordinária, com

as comissões especiais e as frentes parlamentares, fazendo com que esta Casa

percorra todo o Estado de Minas Gerais. Isso é muito importante, porque estamos

sempre debatendo, construindo propostas e ouvindo as comunidades. Tenham a

certeza de que essa Comissão será muito importante no contexto do direito e,

principalmente, para a economicidade daqueles que irão procurar os seus direitos

privados, de ordem extrajudicial.

Eram essas as minhas considerações. Quero destacar ainda que a Escola Estadual

Dr. Delfim Moreira, na cidade de Santa Rita do Sapucaí, está completando 100 anos.
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Essa Escola tem como Diretor o Dr. Paulo Cézar Ribeiro. Na sexta-feira, dia 27,

haverá uma importante solenidade de reinauguração das obras liberadas pelo

governo do Estado, por nosso intermédio. Com certeza, comemoraremos os 100

anos dessa extraordinária instituição de ensino: a Escola Estadual Dr. Delfim Moreira,

em Santa Rita do Sapucaí. Quero que o nosso Diretor Paulo Cézar receba as nossas

homenagens, assim como todo o corpo docente e discente, e toda a comunidade de

Santa Rita do Sapucaí, por terem essa Escola centenária e por estarem

comemorando essa data significativa para a educação em Minas e no Brasil.

Quero agradecer a V. Exa., por sua atuação na Presidência desta Casa, o que nos

dá tranquilidade, dada a extraordinária experiência que vem demonstrando em sua

vida, dedicada ao povo mineiro. Parabéns, caríssimo Presidente Deputado Hely

Tarqüínio. Agradeço-lhe a paciência até este momento.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, de alunos do 1º

e 2º períodos do Curso de Direito da Faculdade Newton Paiva, o que muito nos

alegra. Estejam à vontade entre nós e repitam mais vezes essa visita para que

possam seguir os trabalhos do Legislativo. Geralmente é nas Comissões que

realizamos o nosso trabalho mais eficaz, mediando, legislando e também fiscalizando

os atos dos Poderes. Muito obrigado pela presença.

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 25,

às 20 horas, e para a especial também de amanhã, às 9 horas, nos termos dos

editais de convocação, bem como para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com

a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição

anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 60ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 23/11/2009

Presidência da Deputada Ana Maria Resende
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Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado

Carlos Pimenta - Exibição de vídeo - Entrega de placas - Palavras do Sr. Geraldo

Eustáquio Andrade Drumond - Apresentação musical - Palavras da Sra. Presidente -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem a Deputada e os Deputados:

Ana Maria Resende - Antônio Genaro - Carlos Pimenta - Gil Pereira - Ruy Muniz.

Abertura

A Sra. Presidente (Deputada Ana Maria Resende) - 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 Antônio Genaro, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Associação Comercial,

Industrial e de Serviços de Montes Claros pelos 60 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Geraldo Eustáquio

Andrade Drumond, Presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de

Montes Claros - ACI-; Luiz Antônio Athayde, Subsecretário de Assuntos

Internacionais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, representando o Sr.

Sérgio Barroso, titular dessa Pasta; Eduardo Prates Octaviani Bernis, Vice-Presidente

do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - Indi -; Ariovaldo de Melo

Filho, Presidente da Regional Norte da Federação das Indústrias do Estado de Minas

Gerais - Fiemg -; Jamil Habib Curi, Presidente da Câmara de Comércio Líbano-

Brasileira de Minas Gerais e ex-Presidente da ACI; e Deputado Carlos Pimenta,

autor, juntamente com a Deputada Ana Maria Resende, do requerimento que deu

origem a esta homenagem.
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Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença da Exma. Sra. Profa. Celeste Leite Fróes,

Diretora do Escritório de Representação da Unimontes em Belo Horizonte,

representando o Sr. Paulo César Gonçalves de Almeida, Reitor dessa Universidade;

dos Exmos. Srs. Adauto Marques, Vice-Presidente da ACI; Newton Carlos Amaral

Figueiredo, Diretor-Presidente do Laboratório Santa Clara, da Fundação Dilson

Godinho; Alexandre Pires Ramos, Presidente do Sicoob e da Fundetec; Wander Luís

Silva, Presidente da Federaminas; Athos Avelino Pereira, Diretor do Indi; Edilson

Torquato e Fernando Deusdará, Diretores da ACI; e dos seguintes representantes de

órgãos de imprensa de Montes Claros e região: Célia Caldeira, Márcia Vieira,

Angelina Antunes, Nágila Almeida, Rogeriano Cardoso, Renata e Eujácio, do “Edição

do Brasil”, que circula também na região de Montes Claros.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será executado

pelo Coral da Assembleia, sob a regência do maestro Guilherme Bragança.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Carlos Pimenta

Boa noite a todos. Inicialmente, cumprimento a colega e amiga Deputada Ana Maria

Resende, coautora do requerimento que deu origem a esta importante reunião em

que homenagearemos a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Montes

Claros, representando o Presidente Alberto Pinto Coelho; os Srs. Geraldo Eustáquio

Andrade Drumond, Presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de

Montes Claros, em cuja pessoa cumprimento os ex-Presidentes, Diretores e Vice-

Presidentes dessa importante Associação; Luiz Antônio Athayde, Subsecretário de

Assuntos Internacionais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico,

representando o Secretário Sérgio Barroso e o Governador Aécio Neves; o

companheiro e amigo Ariovaldo de Melo Filho, Presidente da Regional Norte da

Federação das Indústrias de Minas Gerais - Fiemg -, que tem prestado grande

trabalho àquela cidade e à nossa região; e o Sr. Jamil Habib Curi, Presidente da

Câmara de Comércio Líbano-Brasileira de Minas Gerais e ex-Presidente da ACI

Montes Claros. Cumprimento, especialmente, os Deputados montes-clarenses Gil
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Pereira e Ruy Muniz, com quem tenho a honra de representar o Norte de Minas.

Meus cumprimentos ao ex-Prefeito de Montes Claros, Athos Avelino Pereira. A cada

um dos senhores, nossos cumprimentos e nossa satisfação em tê-los nesta Casa,

onde fazemos esta importantíssima homenagem à ACI Montes Claros.

Hoje é um dia muito especial para a Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais e para o povo mineiro, que tem a oportunidade de homenagear a Associação

Comercial de Montes Claros pelos seus 60 anos de existência. A ACI de Montes

Claros teve início no princípio do século passado. Em 1905, foi entidade patronal e

serviu como embrião para esta importante estrutura de cooperação, união e

solidariedade entre seus associados. Em 1920, a ideia de constituição da entidade

voltou a renascer e, em 1949, foi oficialmente constituída, tendo como seu primeiro

Presidente o Dr. Plínio Ribeiro dos Santos, posteriormente substituído pelo Sr.

Antônio Loureiro Ramos. Sua primeira sede, cuja solenidade de inauguração contou

com a presença do então Governador Clóvis Salgado, data de 16/7/1955. Desde sua

fundação, em 31/12/1949, a entidade tem sido a mais forte e representativa das

associações profissionais e econômicas do Norte de Minas. Está sempre envolvida

com questões políticas e administrativas da cidade e tem trabalhado, com muita

eficiência, para trazer o desenvolvimento e o progresso para Montes Claros e o Norte

de Minas.

Passaremos a destacar algumas das suas ações: criação e realização da Feira

Nacional da Indústria, Comércio e Serviços de Montes Claros e região - Fenics -,

marco na história de Montes Claros. Anualmente, milhares de pessoas passam pela

Fenics, onde são inúmeras as oportunidades de negócios. Neste ano, o sucesso foi

total, e a cada ano se supera. Isso é importante porque projeta Montes Claros e

mostra a pujança da nossa cidade. A criação do Corpo de Bombeiros Voluntários é

outro destaque. Hoje a ACI, com a maçonaria e a bancada de Deputados do Norte de

Minas, está empenhada na construção da sede do Batalhão do Corpo de Bombeiros

em Montes Claros, que deve se tornar realidade a partir do ano que vem. A

implantação da Companhia Telefônica de Montes Claros tem a marca e a digital da

ACI, que também coordenou a campanha para a implantação do Sesc em Montes

Claros. Hoje o Grupo S, do Sesc, na pessoa do companheiro Melo e de vários outros
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dirigentes, é sucesso total e absoluto, com campanhas filantrópicas e

profissionalizantes.

Tudo começou há muito tempo, por meio da ACI. Realizou o primeiro teste para

trazer o sinal de televisão para Montes Claros, o que foi marco na nossa cidade.

Divulgou a importância da Sudene para o Norte de Minas e foi fundamental para a

implantação da primeira fase do Distrito Industrial de Montes Claros. Participou do

movimento para a ligação de Montes Claros à rodovia Rio-Bahia, BR-251, bem como

do asfaltamento das BRs 040 e 135, de Montes Claros a Januária, e da MG-122, de

Montes Claros a Espinosa. Participou também da criação da Fundação Educacional

de Montes Claros - Escola Técnica, que, sem dúvida alguma, é um dos orgulhos do

Município, permitindo o acesso dos jovens a essa importante fundação educacional.

É bom frisar que, mais recentemente, a Escola Técnica tem feito convênios por meio

da direção, principalmente com o companheiro Melo e várias escolas estaduais,

levando cursos profissionalizantes às escolas estaduais de Montes Claros. Apoiou o

Hospital Haroldo Tourinho com a campanha “Ajude-nos a Dar Saúde”. Hoje esse

hospital é referência da Unicef como Hospital Amigo da Criança. A ACI Montes Claros

é gestora do Parque Tecnológico Regional de Montes Claros, e há muitas outras

ações. É importante salientar que a ACI Montes Claros, em parceria com as forças

políticas da cidade e região, participou da grande mobilização para a restauração da

BR-135, a principal ligação do Norte de Minas com os grandes centros, fornecendo

graciosamente o projeto técnico ao governo federal, ao DNIT. Aqui destacamos a

participação decisiva e importante do Dr. Jamil Couri, Presidente da ACI à época.

A ACI é hoje administrada pelo competente Dr. Geraldo Eustáquio Andrade

Drumond, tendo como Vice-Presidente-Geral o companheiro Adauto Marques Batista

e vários outros Vices-Presidentes, que respondem por áreas específicas. Além de

destacar o trabalho atual da ACI, desejamos ao Dr. Adauto Marques Batista, que

deverá assumir a Presidência a partir de 2010, êxito na gestão à frente da ACI

Montes Claros. Ressalto a parceria importante e indispensável da ACI com a Câmara

de Dirigentes Lojistas, que tem como Presidente o amigo Walter Boaventura Silva.

Essas duas instituições fazem do comércio e da indústria de Montes Claros polo

econômico forte, que projeta nossa cidade e a torna uma das mais prósperas de
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Minas Gerais e do Brasil.

Por último, enfatizamos as parcerias da ACI como órgão representativo dos

interesses da nossa cidade e da região com o governo de Minas e o governo federal.

A área mineira da Sudene está vivendo a expectativa dos benefícios do retorno dessa

Superintendência, que tanto contribuiu para o processo de industrialização de Montes

Claros e região. Não basta apenas a recriação da Sudene; é preciso ser célere e

competente para atrair as indústrias e os investimentos para o parque industrial de

nossa cidade, que está preparado, à espera da iniciativa privada. Aí é que entra o

governo de Minas, com a criação de escritório regional para dar suporte técnico e

promover os incentivos que os Municípios, o Estado e o governo federal oferecem. A

ACI faz sua parte, e faz com competência. Agora é a vez do governo de Minas

mostrar para todo o Brasil o quanto é importante e lucrativo instalar empreendimento

em Montes Claros, nas regiões do Norte de Minas e nos Vales do Jequitinhonha e do

Mucuri. Certamente o Governador Aécio Neves está atento e dará, mais uma vez, a

contribuição que nunca faltou, do seu governo a Montes Claros e ao Norte de Minas.

Finalizo cumprimentando todos os presentes e os montes-clarenses que assistem a

esta histórica reunião por meio da TV Assembleia, pedindo a Deus as bênçãos para

nossas famílias e a proteção para nosso povo. Que a ACI continue forte e

representativa e que a cada ano comemoremos os esforços dos nossos

antepassados, que sonharam com essa instituição, que hoje completa 60 anos de

existência representando o comércio, a indústria e os serviços de Montes Claros.

Muito obrigado.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placas

O locutor - Neste momento, a Deputada Ana Maria Resende, representando o

Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega

ao Sr. Geraldo Eustáquio Andrade Drumond, Presidente da ACI de Montes Claros, de

placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes

dizeres: “Em 1949, surge uma entidade movida pelo espírito empreendedor, que
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decide promover e representar o segmento empresarial de sua cidade. Com esses

objetivos, a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Montes Claros - ACI -,

pautada nos ideais de cooperação, união e solidariedade, vem contribuindo, há seis

décadas, para o êxito das relações comerciais e industriais do Município, bem como

para o progresso da região. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

reconhece a importante atuação dessa instituição e presta a ela honrosa homenagem

por seus 60 anos de existência”.

A Sra. Presidente - Convido o Deputado Carlos Pimenta para, juntamente com a

Presidência, fazer a entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.

A Sra. Presidente - Neste momento, eu e o Deputado Carlos Pimenta queremos

fazer uma justa homenagem a um ex-Presidente da ACI, pessoa, a nosso ver,

responsável pela elaboração do projeto de recuperação da nossa BR-135. Queremos

prestar uma homenagem ao nosso grande amigo Jamil, que, na Presidência do Indi,

esteve conosco todas as vezes em que a bancada do Norte se dirigia a Brasília, ao

Ministério dos Transportes, discutindo com os integrantes do Ministério com

conhecimento de causa, por sua sabedoria na área. Ao sairmos do Ministério dos

Transportes, após os questionamentos que o Ministério sempre nos apresentava -

cada vez que íamos lá era uma exigência a mais -, Jamil nos falava: “Vocês

pressionem politicamente. Quanto ao que precisarem para atender às exigências do

Ministério para renovação, para reprogramação, para que o projeto seja refeito,

deixem comigo, isso eu resolvo”. Aí está, Jamil, nossa BR-135 sendo recuperada, a

única estrada terrestre que nos liga ao Norte de Minas. A você, nosso carinho, pelo

empenho. O trabalho que você fez demonstrou não apenas entendimento e

compreensão da área. Percebemos, em seu trabalho, amor, carinho e dedicação.

Nosso Governador Aécio Neves sempre diz que só vale a pena fazer algo se for com

amor. Você nos mostra que seu trabalho pela BR-135 foi feito com amor e dedicação.

Gostaríamos, eu e o Deputado Carlos Pimenta, de lhe entregar placa em homenagem

e em agradecimento pelo seu trabalho pelo Norte de Minas.

O Deputado Carlos Pimenta - Gostaria ainda de acrescentar a esta homenagem o

nome de todos os componentes da bancada do Norte de Minas. Destaco o trabalho
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dos Deputados Gil Pereira, Ruy Muniz, Arlen Santiago, Paulo Guedes e Luiz Tadeu

Leite. Estivemos sempre ombreados, nessa luta, com nosso companheiro Jamil. A

placa contém os seguintes dizeres: “Jamil Habib Curi, em 1949 surge uma entidade,

movida pelo espírito empreendedor, que decide promover e representar o segmento

empresarial de sua cidade. Com esses objetivos, a Associação Comercial, Industrial e

de Serviços de Montes Claros - ACI - pautada nos ideais de cooperação, união e

solidariedade, vem contribuindo, há seis décadas, para o êxito das relações

industriais e comerciais do Município, bem como para o progresso da região. A

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais homenageia seu eterno

Presidente, pelos relevantes serviços prestados a essa instituição”.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Geraldo Eustáquio Andrade Drumond

Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar na Assembleia Legislativa, a

Casa maior do Legislativo do nosso Estado, e na presença de todos vocês. Desejo

cumprimentar a Exma. Sra. Deputada Ana Maria Resende, coautora do requerimento

que deu origem a esta homenagem, a qual neste ato representa o Deputado Alberto

Pinto Coelho, Presidente da Casa; o Exmo. Sr. Luiz Antônio Athayde, Subsecretário

de Assuntos Internacionais, representando o Sr. Sérgio Barroso, Secretário de

Desenvolvimento Econômico, que nos deu a honra de, na semana passada, com toda

a sua assessoria e todos os seus Diretores, estar em Montes Claros para discutir

conosco questões de interesse do desenvolvimento do Norte de Minas; o Exmo. Sr.

Ariovaldo de Melo Filho, Presidente da Regional Norte da Fiemg; o Exmo. Sr. Jamil

Habib Curi, Presidente da Câmara de Comércio Líbano-Brasileira de Minas Gerais e

ex-Presidente da ACI; o Exmo. Deputado Carlos Pimenta, coautor do requerimento

que deu origem a esta homenagem; e cada um de vocês que nos deu a honra de

prestigiar esta tão importante homenagem a instituição sexagenária como a ACI de

Montes Claros. Tenho orgulho muito grande de presidir a Associação Comercial,

Industrial e de Serviços de Montes Claros - ACI - neste ano de 2009, quando a

entidade comemora seu aniversário de 60 anos. Foram muitos os homens e as

mulheres que emprestaram, gratuitamente e com afinco, sua garra, seus sonhos,

suas conquistas e suas realizações em prol da classe empresarial de Montes Claros.



____________________________________________________________________________
1755

Este momento é mesmo de festa e congraçamento. Quero, neste momento,

compartilhar com todos os ex-Presidentes - alguns deles estão aqui presentes, como

Dr. Jamil, Alexandre Ramos e Fernando Deusdará -; os Diretores - está presente o

Adauto, nosso Vice-Presidente -; o Fernando Deusdará, que insiste em continuar na

diretoria executiva; o Edilson Carlos Torquato; o Nilton Figueiredo, do nosso

conselho; e o Melo, também do conselho da ACI; o Antônio Henrique; todas as

pessoas que participaram da nossa entidade e os colaboradores; quero abrir espaço

para quebrar um pouco o protocolo e cumprimentar a Virgínia e o Kelington, nossos

colaboradores, que hoje representam a instituição nesta importante homenagem da

Assembleia Legislativa, de autoria dos Deputados Ana Maria Resende e Carlos

Pimenta, que nesta solenidade representam o Legislativo do nosso Estado. A ACI de

Montes Claros, sexagenária na idade e revitalizada na missão, tem credibilidade e

aceitação muito grande por toda a comunidade da cidade e mesmo da região, por ter

estado sempre no timão dos acontecimentos e dos fatos importantes que marcaram

esses últimos 60 anos. E que foram tantos, sempre relacionados ao desenvolvimento

econômico e social de Montes Claros e da região Norte de Minas, como pudemos ver

no vídeo institucional apresentado. Foram seminários, fóruns, encontros,

mobilizações e feiras de amplo espectro e de muitos resultados, com a marca da

solidariedade, da evolução das pessoas, das instituições e da comunidade como um

todo. O empresário tem esse condão de fazer acontecer, de transformar, de contribuir

fortemente para o crescimento, para o espírito de luta e de conquistas. A nossa

crença é no espírito de equipe, na certeza de que estamos todos no mesmo barco e

que, só remando na mesma direção, com vigor, determinação, confiança,

cooperação, teremos reservado o nosso espaço e contribuído para a melhoria da

qualidade de vida de todos. Neste momento podemos também dizer que o Norte de

Minas se integra, se valoriza, se reconhece e, com certeza, cria as condições para

acelerar o seu desenvolvimento econômico e equiparar-se às regiões mais

desenvolvidas do Estado, evoluir. Evoluir sempre, na direção da liberdade, da justiça

social, na criação de condições para que possamos “ter de cada um segundo suas

possibilidades e dar a cada um segundo suas necessidades”. O nosso muito-

obrigado, meu e de companheiros da diretoria executiva e conselhos, a todos os que
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nos precederam à frente de tão virtuosa Associação e o nosso desejo de muitas

realizações a todos que irão nos suceder. Já desejamos as boas-vindas à gestão do

Adauto para o período 2010-2012. Agradecemos o carinho e o zelo da Assembleia

Legislativa de Minas Gerais com esta homenagem à nossa ACI de Montes Claros,

importante cidade das Gerais das Minas, polo de uma região de grandes homens e

mulheres, de grandes riquezas, de grandes e ternos sonhos.

Eu queria, mais uma vez, quebrando um pouco o protocolo, agradecer a presença

de cada um que se deslocou de Montes Claros, ou das suas casas, os que moram

em Belo Horizonte, para fazer esta homenagem tão justa, na minha opinião, a uma

entidade de classe sexagenária, que realmente tem contribuído muito para Montes

Claros e para o Norte de Minas. Aproveito as câmaras da TV Assembleia para dizer

que muitos não sabem que o trabalho nessas entidades é voluntário, gratuito. São

pessoas que, às vezes, deixam de trabalhar nos seus negócios, têm uma consciência

coletiva. Precisamos valorizar essas pessoas que não pensam só em si ou no seu

negócio, mas também no seu segmento, na economia da sua cidade e da sua região.

Gostaria de agradecer e valorizar o trabalho de todos que, ao longo desses 60 anos,

construíram uma imagem tão representativa e de credibilidade de uma associação

tão importante como a nossa ACI de Montes Claros.

Aproveito a oportunidade para dizer que nominar é complicado. Nomeamos alguns,

mas a emoção nos faz esquecer de outros. Não nos lembramos de todos.

Cumprimento o Wander Luís, Presidente da Federaminas, que veio aqui nos

prestigiar; o Dr. Athos Avelino, ex-Prefeito de Montes Claros e Diretor do Indi; o

Antônio Henrique, Presidente da Credinosso e do sindicato - fazemos também

trabalhos voluntários pelo sindicato -; o Marcelo Curi; o Deputado Gil Pereira, nosso

Deputado da região; o Edílson - já havia falado seu nome -; a Rita Bichara, a única

mulher na nossa diretoria; o pessoal da imprensa, que veio de Montes Claros; a

Angelina, a Nágila, a Renata, a Vandinha, a Célia Caldeira. Ficamos emocionados e

não vemos todos. Agradeço a todos que vieram aqui nos prestigiar; àqueles que não

conhecíamos, mas que vieram nos prestar esta homenagem; ao pessoal da

assessoria; à Luciana, que trabalha com o Jamil; ao nosso amigo Eduardo Jorge

Silveira, do gabinete do Deputado Carlos Pimenta. Em suma, queria que cada um se
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sentisse cumprimentado. Muito obrigado. Boa noite a todos.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral da Assembleia, que, sob a

regência do maestro Guilherme Bragança, executará as músicas “Gabriel´s Oboé”, de

Ennio Morricone, e “Jardim da Fantasia”, de Paulinho Pedra Azul.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras da Sra. Presidente

Cumprimento os Srs. Geraldo Eustáquio Andrade Drumond, Presidente da

Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Montes Claros; Luiz Antônio

Athayde, Subsecretário de Assuntos Internacionais, representando o Sr. Sérgio

Barroso, Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais;

Ariovaldo de Melo Filho, Presidente da Regional Norte da Federação das Indústrias

de Minas Gerais - Fiemg -; Jamil Habib Curi, Presidente da Câmara de Comércio

Líbano-Brasileira de Minas Gerais; Deputado Carlos Pimenta, coautor do

requerimento que deu origem a esta homenagem; e Deputado Gil Pereira, que

também compõe nossa bancada do Norte, que muito tem feito para levar

desenvolvimento ao Norte de Minas e resolver os problemas cruciais que afligem a

nossa região.

Montes Claros, transcendendo sua tradicional vocação agropecuária, assumia, há

60 anos, sua nova condição de grande metrópole sertaneja. A expansão econômica,

logo impulsionada pela Sudene, criando um parque industrial e, depois, a oferta de

serviços, paralela ao crescimento do comércio, com especial ênfase na educação e

na medicina, provocou o crescimento, tão diversificado, que a cidade continua

experimentando.

Um dos maiores polos do interior do Brasil em população e atividade econômica,

além de ostentar uma cultura única, celeiro de artistas nos campos da música,

literatura e artes plásticas, com sua culinária marcante, Montes Claros vem tendo

como mola de seu desenvolvimento a atuação da Associação Comercial, Industrial e

de Serviços. Defendendo a empresa privada e a legitimidade do lucro, fortalecendo

todas as classes que congrega, a Associação traduz essa filosofia numa prática que

beneficia seus associados com consultoria jurídica, contábil e informática, além de



____________________________________________________________________________
1758

divulgar os produtos regionais, favorecendo a exportação e aumentando os empregos

e a renda na região, pela valorização do trabalho.

Hoje, reconhecida como a autêntica representante do segmento empresarial do

Norte de Minas, parceira do êxito de seus negócios, a ACI sucedeu a tentativas

anteriores de criação de uma entidade patronal. Em 1905, Antônio Augusto Teixeira

esboçou a criação de uma primeira entidade, que ainda procurou ganhar corpo em

1920, iniciativa do Prof. Cícero Pereira. A terceira tentativa, em 1935, capitaneada por

João Pacundino Ferreira, teve como resultado positivo a fundação de uma escola de

comércio.

A atual ACI, discutida em seu momento inicial no âmbito do Rotary Club, presidida

pelo Dr. Plínio Ribeiro dos Santos e, posteriormente, por Antônio Loureiro Ramos,

aqui representada em seus sonhos por uma Montes Claros mais humana, mais

próspera e com melhores oportunidades para todos pelo seu filho e também ex-

Presidente da ACI, Alexandre Pires Ramos, que vem congregando seus associados,

desde então, a partir de sua primeira sede, inaugurada pelo Governador Clóvis

Salgado, no ano de 1955.

Tantas reivindicações municipais ela conduziu ao longo desses anos em benefício

de seus cidadãos. Cuidou não só da criação de uma infraestrutura de transportes,

com as mais diversas ligações rodoviárias à malha nacional, como promoveu os

primeiros testes para a implantação de um sinal de televisão. Pensando na

qualificação de mão de obra, criou a Fundação Educacional de Montes Claros, além

de atrair o Sesc para a cidade. Fez renascer o Hospital Aroldo Tourinho, hoje

referência internacional na pediatria, e reivindicou a implantação do Distrito Industrial,

além de promover a Feira Nacional da Indústria, Comércio e Serviços de Montes

Claros. Também é, entre inúmeras outras atividades de monta, gestora do Parque

Tecnológico Regional de Montes Claros.

Na pessoa de seu atual Presidente, Geraldo Eustáquio Andrade Drumond, a

Assembleia mineira homenageia os demais Diretores e cada um de seus associados,

essa valorosa equipe que vem transformando o Norte de Minas numa região de

crescente vitalidade. Toda a bancada da região, tão atuante nesta Casa, composta

pelos Deputados Gil Pereira, Carlos Pimenta, Arlen Santiago e Ruy Muniz, e pelos
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Deputados Federais que integram conosco essa bancada, considera-se parceira da

Associação, vista como nosso passaporte para o futuro, agente histórico permanente

para o sucesso deste Município, hoje tão cheio de oportunidades, ao favorecer a

modernidade que tanto se harmoniza com a tradição única que a comunidade

montes-clarense representa para Minas Gerais. Obrigada a todos os presentes, e à

ACI pela transformação que vem fazendo pelo Norte de Minas.

Encerramento

A Sra. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela

honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião,

convocando as Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 24,

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 24/11/2009.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/11/2009

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever Lopes,

Delvito Alves e Ronaldo Magalhães (substituindo o Deputado Délio Malheiros, por

indicação da Liderança do PV), membros da supracitada Comissão. Estão presentes,

também, os Deputados Rêmolo Aloise e Fábio Avelar. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Adalclever Lopes, 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. 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

4.950/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Carlin Moura, em que

solicita seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Minas e Energia para
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debater, em audiência pública, a situação do fornecimento de energia elétrica pela

Cemig para a Ceasa-MG, que sofreu interrupção no fornecimento de energia, o que

causou prejuízos para os comerciantes da empresa; Délio Malheiros, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com o Sindicato do Comércio Varejista

Transportador e Revendedor de Gás LP do Estado de Minas Gerais pelo lançamento

da campanha de combate ao comércio clandestino de gás. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença 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 novembro de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 17/11/2009

Às 15h27min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Antônio Carlos Arantes, Domingos Sávio e Inácio Franco (substituindo o

Deputado Chico Uejo, por indicação da Liderança do BPS), 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 parecer de redação final e a discutir e

votar proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento do Ofício nº

504/2009, do Deputado Rogério Cabral, Presidente da Comissão de Agricultura da

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, publicado no “Diário do

Legislativo” de 12/11/2009. 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 o Parecer de Redação

Final do 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,
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Antônio Carlos Arantes e Domingos Sávio em que solicitam seja enviado ofício ao

Presidente da Faemg com o objetivo de agradecer a participação da entidade no

debate público “Contribuição de Minas para a Reforma do Código Florestal

Brasileiro”, realizado nesta Casa no dia 16/11/2009, e de pleitear, tenha postura

combativa em relação à aprovação das alterações necessárias à norma 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, 24 de novembro de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Chico Uejo - Domingos

Sávio.

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

18/11/2009

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite e Tenente Lúcio, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Tenente Lúcio,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício da Associação dos

Defensores Públicos de Minas Gerais, encaminhando o III Diagnóstico da Defensoria

Pública, que sintetiza os principais indicadores sociais e financeiros coletados pelo

Ministério da Justiça; e, logo após, comunica aos membros que foi publicado no

“Diário do Legislativo” do dia 14/11/2009 a decisão da Presidência tornando sem

efeito o recebimento do Requerimento nº 4.906/2009, de autoria da Comissão de

Direitos Humanos, que seria apreciado nesta Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação é aprovado, em turno

único, o Projeto de Lei nº 3.896/2009 com a Emenda nº 1. Submetidos a votação,
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cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 4.961 e 4.976/2009.

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 Sargento Rodrigues em que solicita seja

encaminhada aos policiais militares do 34º Batalhão da Polícia Militar manifestação

de aplauso pela apreensão de uma tonelada de maconha no Bairro Carlos Prates, em

Belo Horizonte; da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados João Leite e

Tenente Lúcio (2) em que solicitam seja encaminhado ao Governador do Estado e ao

Secretário de Defesa Social cópia do III Diagnóstico da Defensoria Pública, entregue

pela Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais a esta Comissão; e seja

realizada reunião com convidados para discutir as diretrizes e os desdobramentos da

I Conferência Nacional de Segurança Pública; e da Deputada Maria Tereza Lara em

que solicita seja encaminhada ao Vereador Edinho Ribeiro e demais Veradores da

Frente Parlamentar em Defesa da Promoção da Igualdade Racial da Câmara

Municipal de Belo Horizonte manifestação de aplauso pelo lançamento da referida

Frente Parlamentar. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença 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 novembro de 2009.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Rômulo Veneroso.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 19/11/2009

Às 9h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Antônio Carlos Arantes, Carlos Gomes e Fábio Avelar, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Tenente Lúcio,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Carlos Gomes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício do Vereador
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Cláudio Ponciano, Presidente da Câmara Municipal de Ubá, encaminhando

representação em que essa Casa Legislativa reivindica seja incorporada ao Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - ou seja objeto de projeto de lei uma

política industrial específica para a região da Zona da Mata mineira; e de

correspondência publicada no “Diário do Legislativo” em 12/11/2009: ofícios dos Srs.

Orlando Cezar da Costa Castro, Presidente da Companhia de Desenvolvimento dos

Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf -; Robínson Correa Gontijo, Diretor

Regional do Sesc-MG; e Carlos Roberto Stuckert, Diretor Executivo do Instituto

Legislativo Brasileiro. O Deputado Fábio Avelar retira-se da reunião. O Presidente

acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 2.103/2008, em turno único, cuja relatoria

avocou a 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 3.354 e 3.849/2009 (relator: Deputado Tenente Lúcio), que

receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 4.957, 4.967 e 4.978/2009. 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, 24 de novembro de 2009.

Tenente Lúcio, Presidente - Carlos Gomes - Fábio Avelar - Lafayette de Andrada.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.119/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Grupo Jocum - Jovens com uma Missão, com sede no Município

de Pitangui.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 23/3/2009 e encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
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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 3.119/2009 pretende declarar de utilidade pública o Grupo

Jocum - Jovens com uma Missão, com sede no Município de Pitangui.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 12 que as

atividades dos seus Diretores e associados não serão remuneradas; e no art. 41 que,

na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, de objetivos não lucrativos, registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social.

Todavia, com o objetivo de retificar o nome da entidade, adequando-o à forma

consignada no art. 1º do seu estatuto, apresentamos a Emenda nº 1, que dá nova

redação ao art. 1º do projeto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.119/2009 com a seguinte Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade denominada Jovens com

uma Missão - Pitangui, com sede no Município de Pitangui.”.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Sebastião Costa - Duarte

Bechir.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 3.310 /2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em tela tem por objetivo

dar denominação de Rodovia Milton Leão Coelho ao trecho que liga os Municípios de

Itacambira e Juramento.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 9/5/2009, a matéria foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas.

Vem agora a esta Comissão para o exame preliminar dos aspectos jurídico,

constitucional e legal, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188, do

Regimento Interno.

Em 19/5/2009, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, a

fim de obter informações sobre o referido trecho. De posse da resposta, passamos à

análise do projeto de lei.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.310/2009 tem por finalidade dar a denominação de Rodovia

Milton Leão Coelho ao trecho que liga os Municípios de Itacambira e Juramento.

Na Constituição da República, no que se refere à competência normativa, as

matérias que só podem ser reguladas pela União estão elencadas no art. 22, e as

que são reguladas pelo Município estão previstas no art. 30. Com relação ao Estado

membro, o § 1° do art. 25 faculta-lhe tratar das ma térias que não se enquadram no

campo privativo da União ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei nº 13.408, de 1999, que dispõe sobre a

matéria, estabelecendo a exigência de que o homenageado seja falecido e que se

tenha destacado por serviços prestados à coletividade.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à
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Mesa da Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Tribunal

de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto em

tela por membro deste Parlamento.

Cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG manifestou-se, por meio da nota

técnica datada de 14/8/2009, favoravelmente à pretensão do projeto de lei em

análise, informando que o trecho não tem denominação oficial.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º, com a finalidade de identificar a rodovia

que se pretende denominar.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 3.310/2009 com a seguinte Emen da nº 1.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica denominado Rodovia Milton Leão Coelho o trecho da MG-308 que

liga os Municípios de Itacambira e Juramento.”.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Duarte Bechir - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.421/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar a denominação de Paulo Cabral dos Santos à Rodovia MG-220, que liga

os Municípios de Corinto e Monjolos.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/6/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Em 8/7/2009, a relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao DER-MG,

a fim de obter informações sobre o referido trecho rodoviário.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.421/2009 tem por finalidade dar a denominação de Paulo

Cabral dos Santos à Rodovia MG-220, que liga os Municípios de Corinto e Monjolos.

No tocante à competência normativa, as matérias que só podem ser reguladas pela

União estão relacionadas no art. 22 da Constituição da República; as que são

reguladas pelo Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura a

prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e de suplementar as

legislações federal e estadual, para melhor atender às suas peculiaridades. Quanto

ao Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do art. 25, que lhe faculta

tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do

Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos não

constitui assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

Com relação à deflagração do processo legislativo, a matéria não se encontra entre

as reservadas pelo art. 66 da Constituição do Estado à Mesa da Assembleia ou aos

titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de

Contas. Pode, portanto, ser apresentada por membro desta Casa.

Apesar dessas considerações, cabe ressaltar que o DER-MG emitiu parecer

contrário à proposição em exame, informando que o trecho que se pretende

denominar já possui denominação oficial.

Com efeito, a Lei no 12.172, de 1996, dá a denominação de Rodovia Paulo

Fagundes da Fonseca Penido ao trecho da Rodovia MG-220 que liga os Municípios

de Três Marias e Diamantina.

Tendo em vista essa constatação e que toda homenagem pública deve perpetuar-

se, o caráter de perenidade deve ser mantido, em respeito ao princípio da

razoabilidade. Apenas um fato novo que maculasse a reputação do homenageado

poderia justificar a mudança de denominação, mas, como isso não ocorreu, ela deve
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permanecer.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei n° 3.421/2009.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Duarte

Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 3.431 /2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar denominação à Rodovia LMG-628, entre os entroncamentos das

Rodovias MG-188 e MG-202.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/6/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 8/7/2009, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –, a

fim de obter informações sobre o referido trecho. De posse da resposta, passamos à

análise do projeto de lei.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.431/2009 tem por finalidade dar a denominação de Vereador

Delvito Alves da Silva à Rodovia LMG-628, entre os entroncamentos das Rodovias

MG-188 e MG-202.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão listadas no art. 22 da Constituição

da República. As que são reguladas pelo Município estão previstas no art. 30, que lhe

assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e
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suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas peculiaridades.

Ao Estado membro cabe, de acordo com o § 1° do art.  25, tratar das matérias que

não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que fixa as

condições para se dar nome aos próprios do Estado e estabelece ser da competência

do Legislativo dispor sobre a matéria, além de exigir que o homenageado seja

falecido e que se tenha destacado por serviços prestados à coletividade.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira não inseriu a matéria em tela no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e

Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a

apresentação do projeto por membro deste Parlamento.

Ressalte-se que o Diretor-Geral do DER-MG, por meio da nota técnica de

14/8/2009, manifestou-se favoravelmente à pretensão do projeto de lei em análise,

uma vez que o referido trecho não tem denominação oficial.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.431/2009.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Duarte Bechir - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 3.495 /2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar denominação à Rodovia LMG-827, no trecho que liga o Município de

Medeiros ao de Bambuí.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/7/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras
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Públicas.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 4/8/2009, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –, a

fim de obter informações sobre o referido trecho. De posse da resposta, passamos à

análise do projeto de lei.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.495/2009 tem por finalidade dar a denominação de Rodovia

Senhora Aparecida Maria Teotônio ao trecho da Rodovia LMG-827 que liga o

Município de Medeiros ao de Bambuí.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão listadas no art. 22 da Constituição

da República. As que são reguladas pelo Município estão previstas no art. 30, que lhe

assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e

suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas peculiaridades.

Ao Estado membro cabe, de acordo com o § 1° do art.  25, tratar das matérias que

não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que fixa as

condições para se dar nome aos próprios do Estado e estabelece ser da competência

do Legislativo dispor sobre a matéria, além de exigir que o homenageado seja

falecido e que se tenha destacado por serviços prestados à coletividade.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira não inseriu a matéria em tela no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e

Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a

apresentação do projeto por membro deste Parlamento.

Ressalte-se que o Diretor-Geral do DER-MG, por meio da nota técnica de
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14/8/2009, manifestou-se favoravelmente à pretensão do projeto de lei em análise,

uma vez que o referido trecho não tem denominação oficial.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1 no final deste parecer, para adequar a redação do art. 1º à técnica

legislativa.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.495/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica denominado Rodovia Dona Aparecida Maria Teotônio o trecho da

Rodovia LMG-827 que liga os Municípios de Medeiros e Bambuí.”.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Duarte Bechir - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 3.514 /2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar a denominação de Rodovia Antônio Ferreira Torres – Antonino – ao trecho da

Rodovia LMG-603 que liga os Municípios de Cônego Marinho a Januária.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 10/7/2009, a matéria foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas.

Vem agora a esta Comissão, para o exame preliminar dos aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art.

188, do Regimento Interno.

Em 11/8/2009, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –, a

fim de se obterem informações sobre a referida rodovia. De posse da resposta,

passamos à análise do projeto de lei.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.514/2009 tem por escopo dar a denominação de Rodovia

Antônio Ferreira Torres – Antonino – ao trecho da Rodovia LMG-603 que liga os

Municípios de Cônego Marinho e Januária.

Na Constituição da República, no que se refere à competência normativa, as

matérias que só podem ser reguladas pela União estão listadas no art. 22 e as que

são reguladas pelo Município estão previstas no art. 30. Com relação ao Estado

membro, o § 1° do art. 25 faculta-lhe tratar das ma térias que não se enquadram no

campo privativo da União nem do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União nem do Município, podendo ser objeto de

disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei nº 13.408, de 1999, que dispõe sobre a

matéria, estabelecendo a exigência de que o homenageado seja falecido e de que se

tenha destacado por serviços prestados à coletividade. Ademais, a Carta mineira não

inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos

titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério

Público, sendo adequada a apresentação do projeto em tela por membro deste

Parlamento.

Cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, em resposta à diligência solicitada,

manifestou-se, por meio de nota técnica datada de 14/8/2009, favoravelmente à

pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que a rodovia não possui

denominação oficial.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, redigida ao final deste parecer, com a finalidade de adequar a redação

do art. 1º à técnica legislativa.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 3.514/2009 com a Em enda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
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“Art. 1º – Fica denominado Rodovia Antônio Ferreira Torres - Antonino - o trecho da

Rodovia LMG-603 que liga os Municípios de Cônego Marinho e Januária.”.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Sebastião Costa - Duarte

Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.701/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Sabará –

Asprusa –, com sede no Município de Sabará.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/9/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de 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 3.701/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Produtores Rurais de Sabará – Asprusa –, com sede no Município de

Sabará.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no parágrafo único do

art. 16 que a entidade não remunera seus Diretores, Conselheiros, associados ou

instituidores pelo exercício de suas funções; e no § 2º do art. 20 que, em caso de

dissolução, seus bens remanescentes serão destinados a outra entidade de fins não
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econômicos congênere, dotada de personalidade jurídica e inscrita no Conselho

Municipal ou Estadual de Assistência Social, ou a instituição pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.701/2009.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Padre João - Sebastião

Costa - Duarte Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.916/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Loja Maçônica Confidente do Rio das Velhas, com sede no

Município de Sabará.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/10/2009 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 3.916/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Loja Maçônica Confidente do Rio das Velhas, com sede no Município de Sabará.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas 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. 9º que as

atividades dos seus dirigentes, membros ou doadores não serão remuneradas; e no
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art. 31 que, na hipótese de sua dissolução, temporária ou definitiva, seu patrimônio

ficará sob a custódia da Grande Loja ou lhe será transferido definitivamente.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.916/2009.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Duarte Bechir - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.936/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores e Produtores Rurais do Patrimônio de

São Sebastião da Comunidade da Penha, com sede no Município de Guaraciaba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 31/10/2009 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 3.936/2009 pretende declarar 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.

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. 10 que
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as atividades dos Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e no § 1º do art.

31 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidades congêneres do Município, com personalidade jurídica e registradas no

Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.936/2009.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Sebastião Costa - Duarte

Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.941/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em epígrafe objetiva instituir

a Semana da Promoção da Higiene no Estado.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/11/2009 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.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.941/2009 pretende instituir a Semana da Promoção da

Higiene, a ser realizada anualmente na primeira semana do mês de dezembro,

ocasião em que serão promovidas atividades educativas de conscientização e

orientação da população para a importância da higiene.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de

competências entre a União, os Estados membros, o Distrito Federal e os Municípios,

todos dotados de autonomia política, administrativa e financeira, desfrutando de

competência legislativa própria. À União compete legislar privativamente sobre as

matérias em que predomina o interesse nacional, relacionadas no art. 22 da

Constituição da República; e, aos Municípios, sobre assuntos de interesse local,
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conforme preceitua o seu art. 30, I.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da referida Carta, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo

privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode ser objeto de disciplina jurídica por parte de quaisquer dos Estados

componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da Mesa da Assembleia ou dos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora examinada.

Infere-se, portanto, que a qualquer membro deste Parlamento é facultada a

deflagração do processo legislativo.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.941/2009.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Padre João - Fábio Avelar -

Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.942/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Instituto Clara Nunes – ICN –, com sede no Município

de Caetanópolis.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/11/2009 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 3.942/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o
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Instituto Clara Nunes - ICN -, com sede no Município de Caetanópolis.

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. 12, § 2º, determina que as

atividades do Presidente e dos Conselheiros não serão remuneradas; e o art. 29

dispõe que, em caso 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 3.942/2009.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Duarte

Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.943/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Amigos do Museu Histórico

Abílio Barreto - AAMHAB -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/11/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 3.943/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Amigos do Museu Histórico Abílio Barreto - AAMHAB -, com sede no

Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o “caput” do art. 11 determina

que os cargos de sua administração não serão remunerados; e o art. 37 dispõe que,

em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado ao Museu

Histórico Abílio Barreto.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei no 3.943/2009.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Duarte Bechir, relator - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.946/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos da Casa da Criança,

com sede no Município de Guapé.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/11/2009 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 3.946/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Pais e Amigos da Casa da Criança, com sede no Município de Guapé.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciadas 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 Diretores e Conselheiros serão inteiramente gratuitas; e no art. 31 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 de direito público.

Todavia, com a finalidade de retificar o nome da entidade, adequando-o à forma

consignada no art. 1º de seu estatuto, apresentamos a Emenda nº 1, que dá nova

redação ao art. 1º do projeto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.946/2009 com a seguinte Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos da

Casa da Criança de Guapé, com sede no Município de Guapé.”.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Sebastião Costa - Duarte

Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.948/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba Vai Quem Quer, com sede no

Município de Timóteo.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/11/2009 e encaminhada

às Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes a

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.948/2009 pretende declarar de utilidade pública o Grêmio

Recreativo Escola de Samba Vai Quem Quer, com sede no Município de Timóteo.

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 pelos cargos que ocupam.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da organização, o art. 57 veda a

remuneração dos cargos diretivos e das diretorias de departamentos; e o art. 66

dispõe que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

uma instituição de fins não econômicos, com objetivos idênticos ou semelhantes.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.948/2009.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Sebastião Costa - Duarte

Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.952/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Comunidade Saber Viver, com sede no Município de Pompéu.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/11/2009 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.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.952/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Comunidade Saber Viver, com sede no Município de Pompéu.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 34, § 1º, que é

inalterável, sob pena de nulidade, a não remuneração a seus Diretores, associados,

Conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalentes; e no art. 80 que, no caso de

sua dissolução, o respectivo patrimônio líquido será transferido a entidade qualificada

nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, que dispõe sobre a qualificação de

pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da

Sociedade Civil de Interesse Público - Oscips -, e que esteja registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalide e legalidade do Projeto

de Lei nº 3.952/2009.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Duarte

Bechir.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.955/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Praças do Nordeste Mineiro

de Bombeiros Militares e Policiais Militares - APNM-BM-PM -, com sede no Município

de Teófilo Otôni.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/11/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.955/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Praças do Nordeste Mineiro de Bombeiros Militares e Policiais

Militares - APNM-BM-PM -, com sede no Município de Teófilo Otôni.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas 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. 83 que as

atividades dos membros da Diretoria e Conselhos, eleitos, nomeados, designados,

associados ou instituídos não serão remuneradas; e no art. 85 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 3.955/2009.
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Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Duarte

Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.956/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Gerenciamento Artesanal para

Empreendedores - Ágape -, com sede no Município de Sete Lagoas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/11/2009 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 3.956/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Gerenciamento Artesanal para Empreendedores - Ágape -, com sede

no Município de Sete Lagoas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, os arts. 15 e 47 dispõem que,

em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip - ou a

instituição sem fins econômicos, legalmente constituída, de fins idênticos ou

semelhantes; e o art. 48 determina que os membros da Diretoria não serão

remunerados em nenhuma hipótese.
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Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei no 3.956/2009.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Sebastião Costa - Duarte

Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.957/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores da Região Noroeste, com

sede no Município de Contagem.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/11/2009 e encaminhada

às Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação

Social.

Vem agora a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes a

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.957/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Moradores da Região Noroeste, com sede no Município de

Contagem.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972,

de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o atendimento às

exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a entidade foi

constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica e sua Diretoria

é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da organização, o parágrafo único do art.

12 veda a remuneração dos membros de sua Diretoria e Conselho Fiscal, bem como
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as atividades de seus associados; e o art. 35 dispõe que, no caso de sua dissolução,

o patrimônio remanescente será destinado a entidade qualificada nos termos da Lei

nº 9.790, de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito

privado sem fins lucrativos como Organizações da Sociedade Civil de Interesse

Público - Oscips -, que tenha o mesmo objetivo social e esteja registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, ao

final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, com a

finalidade de adequar a denominação da entidade ao consubstanciado no art. 1º de

seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.957/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a As sociação Comunitária dos

Moradores da Região Noroeste - Movimento Acorda Povo, com sede no Município de

Contagem.”.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Padre João - Duarte

Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.961/2009

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 das Comunidades Rurais de Salto da

Divisa -Acrusald -, com sede no Município de Salto da Divisa.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/11/2009 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
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.961/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação das Comunidades Rurais de Salto da Divisa - Acrusald -, com sede no

Município de Salto da Divisa.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 1o do art. 10 determina que

as atividades dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, bem

como as dos associados, serão inteiramente gratuitas; e o § 1o do art. 34 dispõe que,

em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere do Município, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica, registrada

no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei no 3.961/2009.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Padre João - Sebastião

Costa - Duarte Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.965/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Vila Maria Esporte Clube, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/11/2009 e distribuída às
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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 3.965/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Vila Maria Esporte Clube, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 66

dispõe que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere legalmente constituída e declarada de utilidade pública estadual;

e o § 1o do art. 77 veda a remuneração de Diretores, sócios, Conselheiros,

instituidores, benfeitores ou equivalentes.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei no 3.965/2009.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Duarte Bechir, relator - Sebastião Costa - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.966/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Santa Efigênia - Acobase -, com
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sede no Município de Governador Valadares.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/11/2009 e encaminhada 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 3.966/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro Santa Efigênia - Acobase -, com sede no Município de

Governador Valadares.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas 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. 29 que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e

no art. 31 que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado

a entidade congênere juridicamente constituída, registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.966/2009.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Sebastião Costa - Duarte

Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 56/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe dá nova redação ao art.

8º da Lei Complementar nº 64, de 2002, que institui o Regime Próprio de Previdência

e Assistência Social dos servidores públicos do Estado e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da proposição com as Emendas nºs 1 a 3, que apresentou. A Comissão

de Administração Pública exarou o seu parecer pela aprovação do projeto com essas

emendas e com as Emendas nºs 4 e 5, que propôs. Agora, vem a matéria a esta

Comissão para ser analisada, nos lindes de sua competência, nos termos

regimentais.

Fundamentação

O projeto de lei em análise dá nova redação ao art. 8º e suprime dois dispositivos

da mencionada lei complementar. Visa fundamentalmente a precisar as situações de

aposentadoria por invalidez permanente.

O Governador do Estado esclarece ser importante imprimir ao texto da lei redação

sistêmica capaz de distinguir adequadamente as espécies de aposentadoria por

invalidez e de arrolar as doenças consideradas graves para fins de percepção de

proventos integrais, na hipótese dessa aposentadoria.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu que, com os aperfeiçoamentos que

apresentou, a matéria atende aos pressupostos de juridicidade, constitucionalidade e

legalidade.

A Comissão de Administração Pública propôs a inclusão de outras patologias no rol

das mencionadas doenças, as quais já estão previstas em outras legislações ou

foram avalizadas por estudo técnico do Ipsemg. Acolhemos as alterações propostas

por ambas as Comissões.

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, entendemos que a matéria não

encontra óbice a sua tramitação.

Conforme mencionamos, o projeto limita-se a dar redação sistêmica à lei que trata

da aposentadoria por invalidez, demarcando o campo de abrangência das

aposentadorias com proventos integrais e das aposentadorias com proventos
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proporcionais. Na verdade, há pouca divergência e, quando ela ocorre, a repercussão

financeira dar-se-ia pela diferença entre proventos integrais e proventos

proporcionais. Isso já restringe a sua repercussão financeira.

Ademais, a proposição referenda os critérios já adotados pelo Estado, não

acarretando alteração nas despesas.

A Constituição Federal estabelece que o regime de previdência dos servidores

públicos estaduais observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o

regime geral de previdência social. Assim, as doenças definidas no âmbito do regime

geral têm aplicação compulsória no Estado, independentemente do disposto na lei

complementar em tela. Essa lei terá sempre um valor jurídico relativo e,

consequentemente, um impacto financeiro também relativo.

A proposição e as comissões que nos antecederam trataram, por exemplo, da

inclusão ou não do pênfigo foleáceo no rol dessas doenças. Não obstante a questão

seja importante quanto ao âmbito da saúde e da previdência, no âmbito financeiro ela

é irrelevante, visto que a prevalência dessa patologia é de 1,22 por 100.000

habitantes no Estado¹.

De maneira análoga, as patologias consideradas pelas comissões anteriores e

ainda não dispostas em lei não acarretam ônus financeiro significativo ao Estado em

razão de seu quantitativo.

O projeto revoga ainda dois dispositivos da referida lei complementar. Trata-se de

medida meramente formal, visto que eles não estão mais em vigor, o que também

não acarreta impacto financeiro.

Assim, a repercussão financeira da proposição não é significativa.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei

Complementar nº 56/2009 com as Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Constituição e

Justiça, e com as Emendas nºs 4 e 5, da Comissão de Administração Pública.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Antônio Júlio - Inácio Franco.

¹ Perfil Sociodemográfico e Distribuição dos Casos de Pênfigo Foliáceo Endêmico
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nas Diferentes Regiões do Estado de Minas Gerais, no Período de 2005 a 2006.

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Clínica Médica da

Faculdade de Medicina da UFMG para obtenção do título de Mestre. Luciana Cônsoli

Fernandes Pimentel.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.307/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o Projeto de Lei nº 3.307/2009 dispõe sobre o

registro de estabelecimentos que atuam no comércio ou na fundição de ouro, metais

nobres e joias usadas.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 8/5/2009, a proposição foi distribuída a esta

Comissão, para receber parecer quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

Consoante dispõe o projeto em exame, os estabelecimentos que atuam no

comércio de compra e venda ou na fundição de jóias usadas ficam obrigados a

registrar-se no órgão competente da Secretaria de Estado de Defesa Social e a

adotar os procedimentos que permitam comprovar a regularidade das operações

realizadas mediante fiscalização dos agentes do poder público.

A proposição prevê uma série de documentos que devem instruir o pedido de

registro, como cópias autenticadas do contrato social e do registro do

estabelecimento na Junta Comercial ou outro ato de constituição da sociedade ou

empresa; do cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ –; do

documento de identidade dos proprietários; do alvará de localização e funcionamento;

prova de propriedade ou contrato de locação do imóvel onde está instalada a

empresa; cópia da certidão negativa da Justiça Federal relativa a ações criminais,

execuções fiscais e ações em que for interessada a União, suas autarquias e

fundações, referente à empresa e aos proprietários, entre outros.

Segundo o projeto, não serão deferidos registros de pessoas que possuírem

condenação anterior transitada em julgado pela prática do crime de receptação,
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previsto no art. 180 do Código Penal Brasileiro.

O projeto exige também que tais estabelecimentos mantenham a escrituração da

entrada e da saída de materiais, em que constará a discriminação completa das joias

usadas adquiridas, com o valor da aquisição, o peso e as características das joias e o

nome do vendedor.

A proposição passa a discriminar as infrações administrativas e as respectivas

penalidades, como a realização de compra, fundição e venda de joias por pessoa

jurídica não credenciada, punível com a interdição do estabelecimento; a realização

de compra, fundição e venda de joias, sem autorização, punível com apreensão das

mercadorias, multa e perda de credenciamento; interdição do estabelecimento, entre

outras.

Objetiva-se, portanto, combater a grande informalidade que existe no comércio ou

na fundição de ouro, metais nobres e peças usadas, implantando-se uma fiscalização

mais rígida por parte do poder público, de modo a coibir práticas criminosas, como

latrocínio, roubos em joalherias, residências, apartamentos, etc. O crime de

receptação, passível de ser praticado por donos desses estabelecimentos, acaba por

fomentar a prática de todos aqueles delitos, operando como elemento essencial para

a configuração de toda a cadeia criminosa.

Pelo prisma jurídico-constitucional, cumpre dizer que é lícito ao Estado, no exercício

de seu poder de polícia, estabelecer determinadas exigências voltadas para

atividades desenvolvidas por particulares que sejam potencialmente lesivas à

sociedade, se não forem devidamente fiscalizadas pela poder público. Nesse sentido,

releva enfatizar que o poder de polícia pode consubstanciar-se na edição de normas

gerais e abstratas voltadas para o disciplinamento de determinadas atividades a

cargo dos particulares, visto que a ausência de normas regentes da matéria pode

trazer efeitos sociais nocivos. Ante as considerações já expendidas, fica claro que o

comércio de fundição de ouro, metais nobres e peças usadas insere-se nesse rol de

atividades que demandam maior controle por parte do Estado. Portanto, com base no

princípio autonômico, um dos cânones de nosso sistema federativo, o Estado

membro está habilitado a editar normas configuradoras de seu poder de polícia,

estabelecendo infrações administrativas e definindo as respectivas cominações



____________________________________________________________________________
1794

legais. Sobretudo no caso em apreço, quando o exercício do poder de polícia guarda

estreitas ligações com a garantia da segurança pública, conforme ficou demonstrado.

É oportuno dizer que o Estado de São Paulo aprovou a Lei nº 8.520, de 1993, de

conteúdo análogo ao do projeto ora em exame. A referida lei foi regulamentada pelo

Decreto nº 41.988, de 1996.

A proposição está a merecer inúmeros reparos. Um deles incide sobre o art. 1º, que

estabelece de modo expresso que a Secretaria de Estado de Defesa Social, por meio

de órgão próprio, receberá os registros dos estabelecimentos de que trata o projeto.

Não nos parece adequado que o legislador já antecipe o nome da secretaria à qual

caberá manter tais registros. Melhor seria uma referência genérica ao órgão

competente, a ser definido em regulamento, seja para afastar o inconveniente de

eventuais mudanças de nomenclatura, seja para que remanesça ao Executivo uma

margem maior de discricionariedade para tal definição.

Entendemos também necessário suprimir os incisos VI, VII, VIII e IX do art. 2º, os

quais estabelecem a exigência de cópia de certidão negativa relativa a ações

criminais, execuções fiscais e ações em que são interessados a União, o Estado e

suas autarquias e fundações. Tais questões já são devidamente disciplinadas pela

legislação pertinente, não podendo ser erigidas à condição de requisito para atuação

no campo comercial por norma de natureza estadual. Configurar-se-ia, na hipótese,

usurpação de competência da União para legislar sobre tais assuntos.

Já o art. 4º determina sejam indeferidos registros de pessoas que possuírem

condenação anterior transitada em julgado pela prática do crime de receptação,

previsto no art. 180 do Código Penal Brasileiro. Para além de se tratar de medida

extremamente drástica, que impõe um impedimento de caráter permanente para o

exercício de uma profissão, tal dispositivo adentra domínio legiferante privativo da

União, ao estabelecer efeitos jurídicos secundários da condenação penal. Assim,

condicionar o deferimento do pedido de registro à ausência de condenação judicial

por crime de receptação é medida legislativa que extrapola a competência estadual.

A proposição determina ainda a proibição de novo registro para o estabelecimento

que for apenado com a cassação do registro. Nesse caso, seria mais adequado

estabelecer um prazo dentro do qual o registro não poderia ser deferido. Vencido tal
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prazo, já não haveria que se falar de interdição. Propomos o prazo de três anos, mas

ressaltamos que essa é uma questão que pode ser mais bem definida por ocasião do

exame do mérito da matéria, até porque se trata de uma questão de política

legislativa. Frise-se que a definição da extensão do prazo é que refoge ao juízo de

admissibilidade desta Comissão, mas é de rigor, sob o exame preliminar, a

eliminação da possibilidade de cassação definitiva do registro.

Para além das questões apontadas, o projeto apresenta uma série de

impropriedades técnico-jurídicas, em especial de técnica legislativa, o que impõe a

apresentação de um substitutivo para corrigi-las.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.307/2009 na forma do Substitutivo nº 1 a seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre o registro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no comércio ou na

fundição de ouro, metais nobres e joias usadas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado manterá, por meio do órgão competente, a ser definido em

regulamento, um cadastro em que deverão registrar-se as pessoas físicas e jurídicas

que atuam no comércio ou na fundição de ouro, metais nobres e joias usadas, as

quais deverão adotar os procedimentos que permitam comprovar a regularidade das

operações realizadas mediante fiscalização dos agentes do poder público.

Art. 2º - O pedido de registro de que trata esta lei deverá ser instruído com os

seguintes documentos:

I - cópia autenticada do contrato social e do registro do estabelecimento na Junta

Comercial ou outro tipo de constituição da sociedade ou empresa;

II - relação nominal dos responsáveis pelo estabelecimento e de seus empregados,

instruída com fotografias, comprovantes de endereços residenciais e atestados de

antecedentes e cópia autenticada do cartão de inscrição no Cadastro de Pessoas

Físicas – CPF – e do documento de identidade dos proprietários;

III - cópia autenticada do cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ –
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da empresa ou do cartão de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF –, no

caso de pessoa física.

IV - cópia autenticada do alvará de localização e funcionamento;

V - prova de propriedade ou contrato de locação do imóvel onde está instalada a

empresa;

Art. 3º - Ocorrendo alteração da sociedade comercial ou do seu quadro de

empregados, o fato deverá ser comunicado à autoridade competente no prazo de

quarenta e oito horas, completando-se a documentação referida no art. 2º, quanto

aos novos elementos.

Art. 4º - A aquisição de ouro, metais nobres e jóias usadas por pessoas físicas ou

jurídicas que comercializem tais produtos deverá ser documentada com cópia da

identidade do vendedor, declaração de propriedade do objeto alienado assinado pelo

vendedor e o comprovante de residência do alienante.

§ 1º - A pessoa física ou jurídica responsável pela compra e pela venda de ouro,

metais nobres e joias usadas deverá manter livro escriturado de entrada e saída de

materiais, em que constará o nome do vendedor e a discriminação completa do

material adquirido, com informações relativas ao seu valor, à sua quantidade e às

suas características.

§ 2º - A documentação a que se refere este artigo deverá ser conservada por cinco

anos, ficando à disposição da autoridade competente sempre que solicitado.

Art. 5º - As pessoas físicas e jurídicas que atuam no comércio ou na fundição de

ouro, metais nobres e joias usadas deverão encaminhar trimestralmente ao órgão

fiscalizador competente relatório contendo informações sobre o volume mensal

negociado.

Art. 6º - Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, consideram-se infrações

administrativas, passíveis das seguintes penalidades:

I - a comercialização e a fundição de joias, ouro e metais nobres por pessoa jurídica

não registrada nos termos desta lei, punível com a apreensão do material, a

interdição do estabelecimento pelo prazo de noventa dias e multa de 2.000 Ufemgs

(duas mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

II - a comercialização e a fundição de joias, ouro e metais nobres por pessoa física
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não registrada nos termos desta lei, punível com a apreensão do material e multa de

2.000 (duas mil) Ufemgs;

III - a comercialização de ouro, metais nobres e joias usadas ou remanufaturadas

sem observância do disposto no art. 5º desta lei, punível com:

a) apreensão do material e multa de 500 (quinhentas) Ufemgs por autuação;

b) suspensão do registro por até sessenta dias, em caso de reincidência;

c) cassação do registro e interdição do estabelecimento pelo prazo de noventa dias,

em caso de nova reincidência;

IV - o não envio, ou o envio com irregularidades, do relatório trimestral ao órgão

fiscalizador, punível com:

a) multa de 100 (cem) a 200 (duzentas) Ufemgs por autuação;

b) suspensão do registro por até sessenta dias, em caso de reincidência;

c) cassação do registro e interdição do estabelecimento, em caso de nova

reincidência.

Parágrafo único - Fica proibido novo registro de pessoa física ou jurídica apenada

com a cassação do registro, no prazo de três anos contados da data da cassação.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Fábio Avelar - Padre

João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.830/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei nº 3.830/2009

objetiva acrescentar artigo à Lei nº 16.299, de 3/8/2006, que estabelece normas para

a comercialização de vestuário próprio da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de

Bombeiros Militar e dos demais órgãos de segurança pública do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 8/10/2009, a proposição foi distribuída a

esta Comissão para receber parecer quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno.
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Fundamentação

O projeto em exame objetiva alterar a Lei nº 16.299, de 3/8/2006, que estabelece

normas para a comercialização de vestuário próprio da Polícia Militar, da Polícia Civil,

do Corpo de Bombeiros Militar e dos demais órgãos da segurança pública.

Pretende-se acrescer à lei um artigo segundo o qual as pessoas físicas ou jurídicas

que comercializam tais produtos deverão confeccioná-los de forma diferenciada para

homens e mulheres.

Nos termos da proposição, para os efeitos da nova lei, consideram-se uniformes,

além da indumentária própria, as peças complementares destes, como quepes,

gorros, emblemas, distintivos, insígnias e braçais.

O descumprimento de tal norma impede a pessoa física ou jurídica de contratar e

firmar convênios com o Estado.

Sob o prisma jurídico-constitucional, não vislumbramos óbice à proposição. Com

efeito, no que concerne à competência legislativa, o Estado está habilitado a

disciplinar a matéria com base no art. 25 da Constituição Federal, que consagra o

princípio autonômico, base da nossa Federação.

Quanto ao conteúdo do projeto, é preciso dizer que este aponta para a efetivação

do princípio da isonomia, uma vez que a medida legislativa que se visa instituir

consagra a máxima segundo a qual a concretização do princípio isonômico requer

que se trate desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade.

De outra parte, inexiste, na espécie, norma instituidora de reserva de iniciativa, a

operar como óbice a que este Parlamento deflagre o processo legislativo sobre a

matéria.

Todavia, a proposição merece pequeno reparo de ordem redacional, incidente

sobre o artigo que se pretende aditar à Lei nº 16.299. Propõem-se alterações no texto

do “caput” e do § 2º, com vistas a aprimorá-los quanto à forma, sem alcançar o

conteúdo dessas disposições.

Impõe-se ainda pequena alteração no § 1º, o qual busca explicitar o que se

considera “uniforme”, para os efeitos da nova lei, quando, na verdade, melhor seria

referir-se a “vestuário”, termo empregado no “caput” do referido artigo. Tal mudança

justifica-se não só em razão da necessária uniformidade terminológica, que deve
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marcar o texto legal, como também porque o termo “vestuário” tem acepção mais

ampla que o vocábulo “uniforme”. Tanto é assim que a própria Lei nº 16.299, que se

pretende alterar, refere-se, no seu art. 1º, ao uniforme, à farda, ao distintivo e à

insígnia dos agentes da segurança pública. O termo “vestuário” englobaria tudo isso,

razão pela qual apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1, que formaliza

as alterações propostas.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.830/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - A Lei nº 16.299, de 3 de agosto de 2006, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 2º-A:

‘Art. 2º-A - O vestuário próprio da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de

Bombeiros Militar e dos demais órgãos de segurança pública do Estado terá

confecção diferenciada para homens e mulheres.

§ 1º - Para os efeitos desta lei, consideram-se vestuário, além da indumentária

própria, as peças complementares desta, tais como quepes, gorros, emblemas,

distintivos, insígnias e braçais.

§ 2º - As pessoas físicas ou jurídicas que comercializam os produtos de que trata

esta lei e que descumprirem o disposto neste artigo ficam impedidas de contratar e

firmar convênios com o Estado.”.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Fábio

Avelar.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.875/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em exame é do Governador do Estado e visa autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Cristais o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
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Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Agora, vem a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a sua

repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, VII,

“d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.875/2009 tem como finalidade conferir autorização legislativa

para que o Poder Executivo doe ao Município de Cristais imóvel com área de 400m² e

respectiva edificação, situado na R. Antônio Francisco da Silva, 250, Centro, nesse

Município.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, o parágrafo único do art.

1º do projeto estabelece que o imóvel será utilizado para a construção de uma

farmácia municipal; e o art. 2º prevê sua reversão ao patrimônio do Estado se, no

prazo de cinco anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação,

não lhe tiver sido dada essa destinação.

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 do domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não

tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.875/2009 no 1º

turno.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Antônio Júlio - Adelmo Carneiro Leão -

Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.880/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Coimbra o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou. Cabe agora a este órgão colegiado analisá-la no

âmbito de sua competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art.

102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.880/2009 de conceder a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Coimbra imóvel

com área de 23.000m² situado nesse Município.

Em atendimento ao interesse público, que deve nortear o negócio jurídico em

causa, prevê o parágrafo único do art. 1º do projeto que o imóvel será destinado à

construção de casas populares e de uma creche. No mesmo sentido, a alienação a

ser realizada está revestida de garantia, uma vez que o art. 2º do projeto prevê a

reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da

lavratura da escritura pública de doação, não for utilizado com a finalidade prevista.

A proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência de

domínio de bens públicos, além de não representar despesas para o erário e não

acarretar repercussão na Lei Orçamentária. Encontra-se, pois, em conformidade com

o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Por fim, ressaltamos que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, que altera a redação do “caput” do art. 1º, tem como objetivo

corrigir dado cadastral do imóvel indicado e sua localização.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.880/2009, no

1° turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comis são de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.
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Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Adelmo Carneiro Leão - Inácio Franco -

Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.890/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de iniciativa do Deputado Leonardo Moreira, institui o

auxílio-funeral para os doadores de órgãos ou tecidos e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 22/10/2009, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária para receber parecer.

Vem o projeto agora a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe visa a instituir o auxílio-funeral, isentando do pagamento

de taxas, tarifas, emolumentos e demais gastos funerários os doadores de órgãos e

tecidos que vierem a ser sepultados nos cemitérios do Estado.

Imbuído do propósito de fomentar a doação e o transplante de órgãos - iniciativa de

primordial importância para a efetivação do direito à vida -, o Estado de Minas Gerais

editou a Lei nº 11.553, de 1994, que determina:

“Art. 1º - O Estado desenvolverá ações que favoreçam a realização de transplantes,

nos termos da legislação vigente, mediante:

I - o incentivo à doação;

II - a criação de condições materiais que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e

substâncias humanas;

III - a criação de condições para o aprimoramento dos profissionais da área.”.

O projeto em exame, acompanhando essa meritória postura de estímulo à doação

de órgãos e tecidos, pretende instituir isenções no âmbito do serviço funerário

àqueles que se dispuserem, por meios próprios ou por intermédio de familiares, a

realizar doações para fins de transplantes médicos. Trata-se de medida que muito

teria a contribuir para a prestação do direito fundamental à saúde, presente no art.
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196 da Constituição da República.

Entretanto, o projeto enfrenta insuperável vício de inconstitucionalidade.

O art. 30 da Carta Federal, no inciso I, determina ser da competência dos

Municípios legislar sobre assuntos de interesse local e, no inciso V, dispõe caber aos

Municípios a organização e a prestação dos serviços correlacionados.

É bem verdade que o Texto Constitucional mostra-se um tanto impreciso, deixando

de definir, de forma mais taxativa, quais matérias devem ser compreendidas no

âmbito do interesse local, consequentemente, de competência municipal. No entanto,

a atuação da doutrina e da jurisprudência vem auxiliar o intérprete na construção do

entendimento acerca do tema. Assim, sobre a competência dos serviços funerários,

decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“Ementa: Constitucional. Município. Serviço funerário. C.F., art. 30, V. I. - Os

serviços funerários constituem serviços municipais, dado que dizem respeito com

necessidades imediatas do Município. C.F., art. 30, V. II. - Ação direta de

inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 1221 / RJ - Julgamento: 9/10/2003)”.

Uma vez que a legislação e a prestação dos serviços funerários se encontram fora

do âmbito estadual, eventuais iniciativas estaduais que visem a instituir isenção do

pagamento de taxas ou tarifas relacionadas com esse serviço mostram-se

contaminadas pela inconstitucionalidade ora mencionada.

Conclusão

Ante o exposto, somos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do

Projeto de Lei nº 3.890/2009.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Fábio Avelar, relator - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.970/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o projeto de

resolução em epígrafe tem por finalidade aprovar, de conformidade com o disposto no

art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação da terra devoluta que
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especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 7/11/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente 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 de Resolução nº 3.970/2009 tem como finalidade aprovar a alienação de

um lote de terra devoluta em nome de Sebastião Rodrigues Paixão, situado na

Fazenda Água Boa, no Município de Rio Pardo de Minas, com área de 156,8933ha.

Nos termos do art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, compete à Assembleia

Legislativa 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, limitadas a 500 e 2.000m², respectivamente;

de alienação ou concessão prevista no plano de reforma agrária estadual aprovado

em lei; de concessão gratuita de área rural inferior a 50ha a quem cumpra os

requisitos constitucionais; de legitimação de terra devoluta rural com área de até

250ha, acordada em ação judicial discriminatória, cumprida sua função social, nos

termos do art. 186 da Constituição Federal, e devolução, pelo ocupante, da área

remanescente; e de alienação ou concessão de terras públicas e devolutas rurais

com área de até 100ha.

Cabe ressaltar que o § 6º do art. 247 da Carta mineira permite a alienação de área

devoluta rural, por compra preferencial, com área limitada a 250ha, a quem torná-la

economicamente produtiva e comprovar sua vinculação pessoal com a terra.

No exame dos processos enviados pelo Instituto de Terras do Estado de Minas

Gerais – Iter –, a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial verificou que o

do requerente relacionado no projeto de resolução em análise não se enquadra entre

as citadas ressalvas constitucionais, devendo, assim, ser previamente aprovado por

esta Casa.

Ademais, tal concessão de domínio será efetivada por compra preferencial, tendo
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por fundamento o citado § 6º do art. 247 da Constituição Estadual e o § 3º do art. 30

da Lei nº 11.020, de 1993, com a redação dada pela Lei nº 12.416, de 1996.

Portanto, a legitimação de que trata a proposição em tela encontra-se em estreita

conformidade com o que dispõe a legislação vigente, não havendo impedimento a

sua tramitação nesta Casa.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Resolução nº 3.970/2009 nos termos apresentados.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Fábio Avelar, relator - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 53/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por meio da

Mensagem nº 376/2009, o projeto de lei complementar em epígrafe altera a Lei nº

5.301, de 16/10/69, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, e

a Lei Complementar nº 95, de 17/1/2007, que altera essa lei.

Aprovada no 1° turno na forma do Substitutivo nº 1,  retorna a matéria a esta

Comissão para receber parecer para 2° turno, nos te rmos regimentais.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em análise trata principalmente do Adicional de Desempenho – ADE –

para o militar da ativa, vantagem pecuniária em que a aferição é baseada na

produtividade, na conduta disciplinar e no aprimoramento profissional.

Conforme manifestação desta Comissão no 1° turno, e ntendemos não haver óbices

para a aprovação do projeto em análise. Além do mais, o ADE já está implementado

desde 2008, por meio do Decreto nº 44.889, de 2008. Ressaltamos que o projeto em

tela, atendendo exigência do art. 39 da Constituição Estadual, busca atualizar o

Estatuto dos Militares, inserindo nele o ADE e a Avaliação de Desempenho Individual

– ADI –, com algumas inovações.
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O projeto suscitou ampla discussão no 1° turno, tan to nas comissões pelas quais

passou quanto em Plenário, recebendo importantes contribuições. Foi aprovado em

Plenário na forma do Substitutivo nº 1, proposto por esta Comissão. Destacamos que

este substitutivo abarcou grande parte das sugestões propostas pelos parlamentares

e reflete o entendimento havido entre os grupos políticos desta Casa, buscando

aprimorar a matéria e defendendo o interesse público.

Buscando deixar o texto do vencido mais claro e em sintonia com a técnica

legislativa e com a Lei nº 5.301, de 1969, apresentamos o Substitutivo nº 1, a seguir.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

53/2009, no 2º turno, na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno, a seguir

apresentado.

Com a aprovação do Substitutivo nº 1, fica prejudicado o vencido aprovado em 1º

turno.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos

Militares do Estado de Minas Gerais, e a Lei Complementar nº 95, de 17 de janeiro de

2007.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, fica acrescida dos seguintes

arts. 59-A, 59-B, 59-C e 59-D:

“Art. 59-A – O Adicional de Desempenho – ADE – constitui vantagem

remuneratória, concedida mensalmente ao militar que tenha ingressado nas

instituições militares estaduais após a publicação da Emenda à Constituição nº 57, de

15 de julho de 2003, ou que tenha feito a opção prevista no art. 115 do Ato das

Disposições Transitórias da Constituição do Estado, e que cumprir os requisitos

estabelecidos no art. 59-B.

§ 1º – O valor do ADE será determinado a cada ano, levando-se em conta o

número de Avaliações de Desempenho Individual – ADIs – satisfatórias obtidas pelo

militar, nos termos desta lei.

§ 2º – O militar da ativa, ao manifestar a opção de que trata o “caput”, fará jus ao



____________________________________________________________________________
1807

ADE a partir do exercício subsequente, observados os requisitos previstos nesta lei.

§ 3º – A partir da data da opção pelo ADE, não serão concedidas novas vantagens

por tempo de serviço ao militar, asseguradas aquelas já concedidas.

§ 4º – O militar poderá utilizar o período anterior à sua opção pelo ADE, que será

considerado de desempenho satisfatório, salvo o período já computado para

obtenção de adicional por tempo de serviço na forma de quinquênio.

§ 5º – O somatório de percentuais de ADE e de adicionais por tempo de serviço na

forma de quinquênio ou trintenário não poderá exceder a 90% (noventa por cento) da

remuneração básica do militar.

Art. 59-B – São requisitos para a obtenção do ADE:

I – a estabilidade do militar, nos termos do art. 7º; e

II – o número de resultados satisfatórios obtidos pelo militar na ADI.

§ 1º – Para fins do disposto no inciso II do “caput”, considera-se satisfatório o

resultado igual ou superior a 70% (setenta por cento).

§ 2º – O período anual considerado para aferição da ADI terá início no dia e mês do

ingresso do militar nas instituições militares estaduais ou de sua opção pelo ADE.

§ 3º – Na ADI serão considerados como fatores de avaliação:

I – a Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade – AADP –;

II – o conceito disciplinar; e

III – o 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.

Art. 59-C – Os valores máximos do ADE correspondem a um percentual da

remuneração básica do militar, estabelecido conforme o número de desempenhos

satisfatórios por ele obtidos na ADI, assim definidos:

I – para três desempenhos satisfatórios: 6% (seis por cento);

II – para cinco desempenhos satisfatórios: 10% (dez por cento);

III – para dez desempenhos satisfatórios: 20% (vinte por cento);

IV – para quinze desempenhos satisfatórios: 30% (trinta por cento);

V – para vinte desempenhos satisfatórios: 40% (quarenta por cento);

VI – para vinte e cinco desempenhos satisfatórios: 50% (cinquenta por cento);
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VII – para trinta desempenhos satisfatórios: 60% (sessenta por cento).

§ 1º – O valor do ADE a ser pago ao militar será calculado por meio da

multiplicação do percentual de sua remuneração básica definido nos incisos I a VII do

“caput” pela centésima parte do resultado obtido na ADI no ano de cálculo do ADE.

§ 2º – O militar que fizer jus à percepção do ADE continuará percebendo o adicional

no percentual adquirido, até atingir o número de resultados satisfatórios de ADI

necessários para alcançar o nível subsequente definido nos incisos do “caput” deste

artigo.

§ 3º – O valor do ADE percebido pelo militar não será cumulativo, devendo

substituir o valor do ADE apurado anteriormente.

§ 4º – O militar que não for avaliado por estar totalmente afastado por mais de

cento e vinte dias de suas atividades devido a problemas de saúde terá o resultado

de sua ADI fixado em 70% (setenta por cento), enquanto perdurar esta situação.

§ 5º – Se o afastamento previsto no § 4º for decorrente de acidente de serviço ou

moléstia profissional, o militar permanecerá com o resultado da sua última ADI, se

este for superior a 70% (setenta por cento).

§ 6º – Ao militar afastado parcialmente do serviço, dispensado por problemas de

saúde, serão asseguradas, pelo Comandante-Geral da instituição militar estadual,

condições especiais para a realização da ADI, observadas suas limitações.

§ 7º – O militar, afastado do exercício de suas funções por mais de cento e vinte

dias, contínuos ou não, durante o período anual considerado para a ADI, não será

avaliado quando o afastamento for devido a:

I – licença para tratar de interesse particular, sem vencimento;

II – ausência, extravio ou deserção;

III – privação ou suspensão de exercício de cargo ou função, nos casos previstos

em lei;

IV – cumprimento de sentença penal ou de prisão judicial, sem exercício das

funções;

V – exercício de cargo público civil temporário.

Art. 59-D – O militar, ao ser transferido para a inatividade, terá incorporado aos

seus proventos o ADE correspondente a um percentual da sua remuneração básica,
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estabelecido conforme o número de desempenhos satisfatórios por ele obtidos nas

ADIs, respeitados os seguintes percentuais máximos:

I – para trinta resultados satisfatórios: até 70% (setenta por cento);

II – para vinte e nove resultados satisfatórios: até 66% (sessenta e seis por cento);

III – para vinte e oito resultados satisfatórios: até 62% (sessenta e dois por cento);

IV – para vinte e sete resultados satisfatórios: até 58% (cinquenta e oito por cento);

V – para vinte e seis resultados satisfatórios: até 54% (cinquenta e quatro por

cento).

§ 1º – O valor do ADE a ser incorporado aos proventos do militar na sua

transferência para a inatividade, será calculado por meio da multiplicação do

percentual definido nos incisos I a V do “caput” pela centésima parte do resultado da

média aritmética simples das ADIs satisfatórias obtidas durante sua carreira.

§ 2º – Para fins de incorporação aos proventos dos militares que não alcancem o

número de resultados satisfatórios definidos nos incisos I a V do “caput”, o valor do

ADE será calculado pela média aritmética das últimas sessenta parcelas do ADE

percebidas anteriormente à sua transferência para a inatividade ou à instituição da

pensão.”.

Art. 2º – O § 1º do art. 145, o § 8º do art. 184, o § 6º do art. 213 e o art. 220 da Lei

nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 145 – (...)

§ 1º – O militar estável e interditado judicialmente por mais de dois anos será

reformado com proventos proporcionais, salvo na situação prevista no inciso III do art.

96, comprovada mediante laudo da Junta Militar de Saúde.

(...)

Art. 184 –

(...)

§ 8º – Para definição da quantidade de militares existentes nas turmas, serão

computados os oficiais que possuírem o requisito previsto no inciso III do art. 186.

(...)

Art. 213 – (...)

§ 6º – Para a definição da quantidade de militares existentes nas turmas, serão
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computadas as Praças que possuírem o requisito previsto no art. 210.

(...)

Art. 220 – A Praça da ativa, ao completar trinta anos de serviço, desde que conte,

pelo menos, vinte anos de efetivo serviço na IME, excluída qualquer contagem fícta,

será promovida à graduação imediata ou, sendo Subtenente, ao posto de 2º-Tenente,

se tiver um ano de serviço na graduação, quando de sua transferência para reserva,

observados os incisos I e IV do art. 186, e não se enquadrar nas situações previstas

no art. 203 desta lei.”.

Art. 3º – O art. 15 da Lei Complementar nº 95, de 17 de janeiro de 2007, passa a

vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 15 – (...)

Parágrafo único – Na promoção à graduação de 1º-Sargento, o prazo previsto no

inciso II do art. 210, da Lei nº 5.301, de 1969, com a redação dada por esta lei,

poderá ser reduzido a dois anos.”.

Art. 4º – Fica acrescentada ao inciso I do art. 59 da Lei nº 5.301, de 1969, a

seguinte alínea “e”:

“Art. 59 – (...)

e) Adicional de Desempenho – ADE –;”.

Art. 5º – O inciso VI do art. 186 da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 186 – (...)

VI – resultado igual ou superior a 60%(sessenta por cento) na Avaliação Anual de

Desempenho e Produtividade – AADP.”

Art. 6º – O inciso I, o “caput” do IX e o § 4º do art. 203 da Lei nº 5.301, de 1969,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 203 – (...)

I - estiver cumprindo sentença penal;

(...)

IX - estiver preso à disposição da justiça ou sendo processado por crime doloso

previsto:

(...)
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§ 4º – As restrições previstas no inciso IX não se aplicam a militar quando

decorrentes de ação militar legítima, verificada em inquérito ou auto de prisão em

flagrante.”.

Art. 7º – O art. 26 da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar acrescido dos seguintes

inciso IX e parágrafo único:

“Art. 26 – (...)

IX – prorrogação por sessenta dias da licença-maternidade prevista no inciso XVIII

do caput do art. 7º da Constituição Federal, concedida à militar.

Parágrafo único – O direito a que se refere o inciso IX do “caput” deste artigo fica

condicionado à concessão de igual benefício a servidora pública civil do Poder

Executivo.”.

Art. 8º – O “caput” do art. 204 da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 204 – O oficial da ativa, ao completar trinta anos de serviço, desde que conte,

pelo menos, vinte anos de efetivo serviço na IME, excluída qualquer contagem ficta,

será promovido ao posto imediato, se tiver um ano de efetivo serviço no posto,

quando de sua transferência para reserva, observados os incisos I e IV do art. 186, e

não se enquadrar nas situações previstas no art. 203 desta lei.”.

Art. 9º – A Lei nº 5.301, 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.”.

Art. 10 – O “caput” do art. 214 da Lei nº 5.301, 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.”.

Art. 11 – O § 4º do art. 223 da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar com a

seguinte redação:
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“Art. 223 – (...)

§ 4º – Das decisões do Comandante-Geral caberá recurso ao Governador do

Estado, cuja decisão poderá ser precedida de parecer da Advocacia-Geral do Estado.

Art. 12 – O art. 136 da Lei nº 5.301, 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 serviço, vedada a contagem

de qualquer tempo fictício não prevista nesta lei, com proventos integrais e promoção

ao posto ou à graduação imediata, quando de sua transferência para a reserva,

observados os incisos I e IV do art. 186 e não se enquadrar nas situações previstas

no art. 203.”.

Art. 13 – A Lei nº 5.301, 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.”.

Art. 14 – A Lei nº 5.301, de 1969, fica acrescida do seguinte art. 240-D:

“Art. 240-D – Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir para vinte horas semanais

a jornada de trabalho do militar legalmente responsável por pessoa com deficiência.”.

Art. 15 – O art. 44 da Lei Delegada nº 37, de 1989, fica acrescido do seguinte

parágrafo único:

“Art. 44 – (...)

Parágrafo único – Ao militar que for reformado em virtude de invalidez permanente,

considerado incapaz para o exercício de quaisquer serviços de natureza de policial

militar ou bombeiro militar, em conseqüência de acidente no desempenho de suas

funções ou de ato por ele praticado no cumprimento do dever profissional, é

assegurado o pagamento mensal de auxílio-invalidez, de valor igual ao seu posto ou

graduação, incorporado ao seu provento para todos os fins.”.

Art. 16 – O inciso I do art. 59 da Lei nº 5.301, de 1969, fica acrescida da seguinte

“f”:

“Art. 59 – (...)

f) Auxílio-invalidez;”.
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Art. 17 – Os §§ 2o e 3º do art. 1º da Lei Complementar nº 76, de 2004, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

(...)

§ 2º – O militar poderá permanecer em disponibilidade remunerada, nos termos

desta lei, com todos os direitos e garantias.

§ 3º – O militar colocado à disposição de entidade associativa, nos termos desta lei,

ficará agregado ao seu quadro de origem, e, enquanto permanecer nessa situação,

computar-se-á o tempo de serviço para fins de transferência para a reserva.”.

Art. 18 – A Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, fica acrescida do seguinte art.

240-E:

“Art. 240-E – 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.”.

Art. 19 – O inciso V do art. 26 da Lei nº 5.301, 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.”.

Art. 20 – O art. 191 da Lei nº 5.301, de 1969, fica acrescido do seguinte § 1º,

transformando-se o seu parágrafo único em § 2º:

“Art. 191 – (...)

§ 1º - Ao militar licenciado ou dispensado em caráter temporário, em decorrência de

acidente de serviço ou moléstia profissional, cuja falta de capacidade laborativa não

seja definitiva, será assegurada a convocação para o treinamento ou o curso

subsequente, de mesma natureza, tão logo cesse sua licença ou dispensa, sendo-lhe

garantida a retroação, para fins de promoção dentro do respectivo quadro.”.

Art. 21 – A Lei nº 5.301, de 1969, fica acrescida da seguinte art. 94-A:

“Art. 94-A – Os proventos dos militares da reserva remunerada e dos reformados,

do mesmo posto ou graduação, corresponderão aos mesmos vencimentos dos
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militares da ativa, respeitadas as vantagens provenientes de adicional de

desempenho ou tempo de serviço, nos termos da Constituição do Estado.”.

Art. 22 – Acrescente ao art. 104 da Lei nº 5.301, de 1969, o seguinte parágrafo

único:

“Art. 104 - (...)

Parágrafo único - Para cada cinco dias de férias anuais cassadas e não gozadas,

nos termos do inciso II do art. 103, será acrescido, a pedido, um dia na contagem de

tempo para os fins de transferência para a inatividade.”.

Art. 23 – O § 8º do art. 13 da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar com a seguinte

redação, revogando-se o § 9º:

“Art. 13 - (...)

§ 8º – Poderão concorrer ao CHO os Subtenentes, os 1ºs-Sargentos e os 2ºs-

Sargentos que tenham, no mínimo, quinze anos e, no máximo, vinte e quatro anos de

efetivo serviço na instituição militar até a data da matrícula.”.

Art. 24 – A alínea “b” do inciso I do art. 44 da Lei Delegada nº 37, de 1989, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 44 - (...)

I - (...)

b) se a incapacidade for motivada por acidente no serviço ou por moléstia

profissional ou alienação mental, cegueira, estados avançados da doença de Paget

(osteíte deformante), paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,

esclerose múltipla, hanseníase, tuberculose ativa, nefropatia grave, contaminação por

radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, fibrose cística (mucoviscidose),

doença de Parkinson, neoplasia maligna, espondiloartrose ancilosante, hepatopatia

grave ou doença que o invalide inteiramente, conforme parecer da Junta Militar de

Saúde, será reformado com o soldo e vantagens integrais do posto ou graduação,

qualquer que seja o tempo de serviço.”.

Art. 25 - O direito a que se refere o parágrafo único do art. 44 da Lei Delegada nº

37, de 1989, com a redação dada por esta lei, se aplica aos militares que se

encontrarem nas condições nele previstas, sem direito à retroação.

Art. 26 – Fica revogado o inciso VIII do art. 203 da Lei nº 5.301, de 1969.
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Art. 27 – O disposto no § 8º do art. 13 da Lei nº 5.301, de 1969, com a redação

dada por esta lei, em relação ao 2º-Sargento, será aplicado aos concursos do CHO

iniciados a partir do ano de 2010.

Art. 28 – O disposto no § 8º do art. 184 e no § 6º do art. 213 da Lei nº 5.301, de

1969, com a redação dada por esta lei, tem efeito retroativo a 1o de dezembro de

2009.

Art. 29 – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adelmo Carneiro Leão - Inácio

Franco.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 53/2009

(Redação do Vencido)

Altera a Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos

Militares do Estado de Minas Gerais, e a Lei Complementar nº 95, de 17 de janeiro de

2007.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, fica acrescida dos seguintes

arts. 59-A, 59-B, 59-C e 59-D:

“Art. 59-A – O Adicional de Desempenho – ADE – constitui vantagem

remuneratória, concedida mensalmente ao militar que tenha ingressado nas

instituições militares estaduais após a publicação da Emenda à Constituição nº 57, de

15 de julho de 2003, ou que tenha feito a opção prevista no art. 115 do Ato das

Disposições Transitórias da Constituição do Estado, e que cumprir os requisitos

estabelecidos no art. 59-B.

§ 1º – O valor do ADE será determinado a cada ano, levando-se em conta o

número de Avaliações de Desempenho Individual – ADIs – satisfatórias obtidas pelo

militar, nos termos desta lei.

§ 2º – O militar da ativa, ao manifestar a opção de que trata o “caput”, fará jus ao

ADE a partir do exercício subsequente, observados os requisitos previstos nesta lei.

§ 3º – A partir da data da opção pelo ADE, não serão concedidas novas vantagens

por tempo de serviço ao militar, asseguradas aquelas já concedidas.
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§ 4º – O militar poderá utilizar o período anterior à sua opção pelo ADE, que será

considerado de desempenho satisfatório, salvo o período já computado para

obtenção de adicional por tempo de serviço na forma de quinquênio.

§ 5º – O somatório de percentuais de ADE e de adicionais por tempo de serviço na

forma de quinquênio ou trintenário não poderá exceder a 90% (noventa por cento) da

remuneração básica do militar.

Art. 59-B – São requisitos para a obtenção do ADE:

I – a estabilidade do militar, nos termos do art. 7º; e

II – o número de resultados satisfatórios obtidos pelo militar na ADI.

§ 1º – Para fins do disposto no inciso II do “caput”, considera-se satisfatório o

resultado igual ou superior a 70% (setenta por cento).

§ 2º – O período anual considerado para aferição da ADI terá início no dia e mês do

ingresso do militar nas instituições militares estaduais ou de sua opção pelo ADE.

§ 3º – Na ADI, serão considerados como fatores de avaliação:

I – a Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade – AADP –;

II – o conceito disciplinar; e

III – o 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.

Art. 59-C – Os valores máximos do ADE correspondem a um percentual da

remuneração básica do militar, estabelecido conforme o número de desempenhos

satisfatórios por ele obtidos na ADI, assim definidos:

I – para três desempenhos satisfatórios: 6% (seis por cento);

II – para cinco desempenhos satisfatórios: 10% (dez por cento);

III – para dez desempenhos satisfatórios: 20% (vinte por cento);

IV – para quinze desempenhos satisfatórios: 30% (trinta por cento);

V – para vinte desempenhos satisfatórios: 40% (quarenta por cento);

VI – para vinte e cinco desempenhos satisfatórios: 50% (cinquenta por cento);

VII – para trinta desempenhos satisfatórios: 60% (sessenta por cento).

§ 1º – O valor do ADE a ser pago ao militar será calculado por meio da

multiplicação do percentual de sua remuneração básica definido nos incisos I a VII do
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“caput” pela centésima parte do resultado obtido na ADI no ano de cálculo do ADE.

§ 2º – O servidor que fizer jus à percepção do ADE continuará percebendo o

adicional no percentual adquirido, até atingir o número de resultados satisfatórios de

ADIs necessários para alcançar o nível subsequente definido nos incisos do “caput”

deste artigo.

§ 3º – O valor do ADE percebido pelo militar não será cumulativo, devendo

substituir o valor do ADE apurado anteriormente.

§ 4º – O militar que não for avaliado por estar totalmente afastado por mais de

cento e vinte dias de suas atividades devido a problemas de saúde terá o resultado

de sua ADI fixado em 70% (setenta por cento), enquanto perdurar esta situação.

§ 5º – Se o afastamento previsto no § 4º for decorrente de acidente de serviço ou

moléstia profissional, o militar permanecerá com o resultado de sua última ADI, se

este for superior a 70% (setenta por cento).

§ 6º – Ao militar afastado parcialmente do serviço, dispensado por problemas de

saúde, serão asseguradas, pelo Comandante-Geral da instituição militar estadual,

condições especiais para a realização da ADI, observadas suas limitações.

§ 7º – O militar afastado do exercício de suas funções por mais de cento e vinte

dias, contínuos ou não, durante o período anual considerado para a ADI, não será

avaliado quando o afastamento for devido a:

I – licença para tratar de interesse particular, sem vencimento;

II – ausência, extravio ou deserção;

III – privação ou suspensão do exercício de cargo ou função, nos casos previstos

em lei;

IV – cumprimento de sentença penal ou de prisão judicial, sem exercício das

funções;

V – exercício de cargo público civil temporário.

Art. 59-D – O militar, ao ser transferido para a inatividade, terá incorporado aos

seus proventos o ADE correspondente a um percentual da sua remuneração básica,

estabelecido conforme o número de desempenhos satisfatórios por ele obtidos nas

ADIs, respeitados os seguintes percentuais máximos:

I – para trinta resultados satisfatórios: até 70% (setenta por cento);
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II – para vinte e nove resultados satisfatórios: até 66% (sessenta e seis por cento);

III – para vinte e oito resultados satisfatórios: até 62% (sessenta e dois por cento);

IV – para vinte e sete resultados satisfatórios: até 58% (cinquenta e oito por cento);

V – para vinte e seis resultados satisfatórios: até 54% (cinquenta e quatro por

cento).

§ 1º – O valor do ADE a ser incorporado aos proventos do militar na sua

transferência para a inatividade será calculado por meio da multiplicação do

percentual definido nos incisos I a V do “caput” pela centésima parte do resultado da

média aritmética simples das ADIs satisfatórias obtidas durante sua carreira.

§ 2º – Para fins de incorporação aos proventos dos militares que não alcancem o

número de resultados satisfatórios definidos nos incisos I a V do “caput”, o valor do

ADE será calculado pela média aritmética das últimas sessenta parcelas do ADE

percebidas anteriormente à sua transferência para a inatividade ou à instituição da

pensão.”.

Art. 2º – O § 1º do art. 145, o § 8º do art. 184, o § 6º do art. 213 e o art. 220 da Lei

nº 5.301, de 1969, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 145 – (...)

§ 1º – O militar estável e interditado judicialmente por mais de dois anos será

reformado com proventos proporcionais, salvo na situação prevista no inciso III do art.

96, comprovada mediante laudo da Junta Militar de Saúde.

(...)

Art. 184 –

(...)

§ 8º – Para definição da quantidade de militares existentes nas turmas, serão

computados os Oficiais que preencherem o requisito previsto no inciso III do art. 186.

(...)

Art. 213 – (...)

§ 6º – Para a definição da quantidade de militares existentes nas turmas, serão

computadas as Praças que preencherem o requisito previsto no art. 210.

(...)

Art. 220 – A praça da ativa, ao completar trinta anos de serviço, desde que conte,
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pelo menos, vinte anos de efetivo exercício na IME, será promovida à graduação

imediata ou, sendo Subtenente, ao posto de Segundo-Tenente, se tiver um ano de

exercício na graduação, quando de sua transferência para a reserva, observados os

incisos I e IV do art. 186, e não se enquadrar nas situações previstas no art. 203

desta lei.”.

Art. 3º – O art. 15 da Lei Complementar nº 95, de 17 de janeiro de 2007, passa a

vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 15 – (...)

Parágrafo único – Na promoção à graduação de Primeiro-Sargento, o prazo

previsto no inciso II do art. 210 da Lei nº 5.301, de 1969, com a redação dada por

esta lei, poderá ser reduzido a dois anos.”.

Art. 4º – Fica acrescentada ao inciso I do art. 59 da Lei nº 5.301, de 1969, a

seguinte alínea “e”:

“Art. 59 – (...)

e) Adicional de Desempenho – ADE –;”.

Art. 5º – O inciso VI do art. 186 da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 186 – (...)

VI – resultado igual ou superior a 60% (sessenta por cento) na Avaliação Anual de

Desempenho e Produtividade – AADP.”.

Art. 6º – O inciso IX do art. 203 da Lei nº 5.301, de 1969, fica acrescido da seguinte

alínea “f” e o § 4º do art. 203 passa a ter a seguinte redação:

“Art. 203 – (...)

IX - (...)

f) estiver preso à disposição da Justiça.

§ 4º – As restrições previstas no inciso IX não se aplicam a militar quando

decorrentes de ação militar legítima, verificada em inquérito ou auto de prisão em

flagrante.”.

Art. 7º – O art. 26 da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar acrescido dos seguintes

inciso IX e parágrafo único:

“Art. 26 – (...)
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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.”.

Art. 8º – O “caput” do art. 204 da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 204 – O oficial da ativa, ao completar trinta anos de serviço, desde que conte,

pelo menos, vinte anos de efetivo serviço na IME, será promovido ao posto imediato,

se tiver um ano de efetivo serviço no posto, quando de sua transferência para a

reserva, observados os incisos I e IV do art. 186, e não se enquadrar nas situações

previstas no art. 203 desta lei.”.

Art. 9º – A Lei nº 5.301, 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.”.

Art. 10 – O “caput” do art. 214 da Lei nº 5.301, 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 a VII e IX do “caput” e

nos parágrafos do art. 203.”.

Art. 11 – O § 4º do art. 223 da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 223 – (...)

§ 4º – Das decisões do Comandante-Geral caberá recurso ao Governador do

Estado, cuja decisão poderá ser precedida de parecer da Advocacia-Geral do

Estado.”.

Art. 12 – O art. 136 da Lei nº 5.301, de 1969, passa a vigorar acrescido do seguinte

§ 13:

“Art. 136 – (...)

§ 13 – A policial militar e a bombeiro militar poderão requerer sua transferência para
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a reserva remunerada aos vinte e cinco anos de efetivo serviço, excluídas as

integrantes do quadro de oficiais de saúde, aplicando-se o disposto no artigo 204 e

220.”.

Art. 13 – A Lei nº 5.301, 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.”.

Art. 14 – A Lei nº 5.301, de 1969, fica acrescida do seguinte art. 240-D:

“Art. 240-D – Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir para vinte horas semanais

a jornada de trabalho do militar legalmente responsável por pessoa com deficiência.”.

Art. 15 – O art. 44 da Lei Delegada nº 37, de 1989, fica acrescido dos seguintes §§

1º e 2º:

“Art. 44 – (...)

§ 1º – Ao militar que for reformado em função de invalidez permanente, considerado

incapaz para o exercício de quaisquer serviços de natureza policial militar ou

bombeiro militar, em consequência de acidente no desempenho de suas funções ou

de ato por ele praticado no cumprimento do dever profissional, é assegurado o

pagamento mensal de auxílio-invalidez, de valor igual ao seu posto ou graduação,

que será incorporado ao seu provento para todos os fins.

§ 2º - Fica garantido o auxílio previsto no § 1º aos militares que se encontrem nas

condições nele previstas na data da promulgação desta lei.”.

Art. 16 – O inciso I do art. 59 da Lei nº 5.301, de 1969, fica acrescido da seguinte

alínea “f”:

“Art. 59 – (...)

f) Auxílio-Invalidez;”.

Art. 17 – O § 3º do art. 1º da Lei Complementar nº 76, de 2004, passa a vigorar com

a seguinte redação:

§ 3º – O militar colocado à disposição de entidade associativa, nos termos desta lei,

ficará agregado ao seu quadro de origem e, enquanto permanecer nessa situação,

computar-se-á o tempo de serviço para fins de transferência para a reserva.”.

Art. 18 – A Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, fica acrescida do seguinte art.

240-E:
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“Art. 240-E – 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.”.

Art. 19 – O inciso V do art. 26 da Lei nº 5.301, 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.”.

Art. 20 – O art. 191 da Lei nº 5.301, de 1969, fica acrescido do seguinte § 1º,

transformando-se o seu parágrafo único em § 2º:

“Art. 191 – (...)

§ 1º - Ao militar dispensado em caráter temporário, em decorrência de acidente de

serviço ou moléstia profissional, cuja falta de capacidade laborativa 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.”.

Art. 21 – A Lei nº 5.301, de 1969, fica acrescida do seguinte art. 94-A:

“Art. 94-A – Os proventos dos militares da reserva remunerada e dos reformados,

do mesmo posto ou graduação, corresponderão aos vencimentos dos militares da

ativa, respeitadas as vantagens provenientes de adicional de desempenho ou tempo

de serviço, nos termos da Constituição Estadual.”.

Art. 22 – Fica revogado o inciso VIII do art. 203 da Lei nº 5.301, de 1969.

Art. 23 – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.582 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.582/2009, de autoria da Deput ada Gláucia Brandão, que dá

denominação à Escola Estadual do Bairro San Genaro, situada 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
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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° 3.582/2009

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Henrique de Souza Filho - Henfil - a

escola estadual localizada no Bairro San Genaro, no Município de Ribeirão das

Neves.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.589 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.589/2009, de autoria do Deput ado Walter Tosta, que declara

de utilidade pública a Associação dos Usuários de Transportes de Passageiros e

Cargas de Juiz de Fora, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.589/2009

Declara de utilidade pública a Associação Juizforana dos Usuários de Transportes

de Passageiros e Cargas em Geral – Juiz de Fora, 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 Juizforana dos Usuários

de Transportes de Passageiros e Cargas em Geral – Juiz de Fora, com sede no

Município de Juiz de Fora.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.724 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.724/2009, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Associação Amadora de Músicos de Extrema – Aame –,

com sede no Município de Extrema, 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° 3.724/2009

Declara de utilidade pública a Associação Amadora de Músicos de Extrema – Aame

–, com sede no Município de Extrema.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Amadora de Músicos de

Extrema – Aame –, com sede no Município de Extrema.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.735 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.735/2009, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública o Circolo Trentino di Ouro Fino, com sede nesse

Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 3.735/2009

Declara de utilidade pública a entidade Circolo Trentino di Ouro Fino, com sede no

Município de Ouro Fino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Circolo Trentino di Ouro

Fino, com sede no Município de Ouro Fino.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.804 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.804/2009, de autoria da Deput ada Gláucia Brandão, que

declara de utilidade pública a Academia Nevense de Letras, Ciências e Artes, 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° 3.804/2009

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. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Aca demia Nevense de Letras,

Ciências e Artes, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães.

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 2 À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 46/2008
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Comissão Especial

Relatório

De autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa, tendo como

primeira signatária a Deputada Ana Maria Resende, a Proposta de Emenda à

Constituição nº 46 dá nova redação ao art. 256 da Constituição do Estado, ao criar o

“Dia das Gerais”, a ser comemorado em 23 de março.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 29/8/2008, a proposição foi distribuída a esta

Comissão Especial, que emitiu parecer pela aprovação, no 1º turno, com a Emenda

nº 1, que apresentou.

Durante a fase de discussão da proposição no 1º turno, foi apresentada em

Plenário a Emenda nº 2, da Deputada Ana Maria Resende, sobre a qual, nos termos

do art. 100, I, combinado com o art. 111, I, “a”, do Regimento Interno, nos cabe,

agora, emitir parecer.

Fundamentação

A Emenda nº 2 pretende substituir no texto original da Proposta de Emenda à

Constituição nº 46/2008 a expressão “23 de março” pela expressão “8 de dezembro”,

e a expressão “Dia das Gerais” pela expressão “Dia dos Gerais”.

A Constituição do Estado, em seu art. 256, considera como data magna o dia 21 de

abril, Dia de Tiradentes, e estabelece o dia 16 de julho como o Dia do Estado de

Minas Gerais. Segundo o § 2º desse artigo, nesses dias, a Capital do Estado será

transferida, simbolicamente, para as cidades de Ouro Preto e Mariana,

respectivamente. A intenção da proposta de emenda à Constituição é reconhecer

como fundamental para a formação do Estado de Minas Gerais a fundação do arraial

de Morrinhos, entre 1663 e 1666, que deu origem à cidade de Matias Cardoso.

Após a apreciação favorável da matéria por esta Comissão Especial, a autora

verificou que, no intuito de adequar a proposta de emenda à Constituição à verdade

histórica e geográfica, a data comemorativa e a denominação alusiva a essa data

deveriam ser alterados.

Procede tal entendimento, pois, no dia 8/12/1695, ocorreu a efetiva instalação da

Freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Morrinhos e a inauguração de sua

igreja matriz. Da mesma forma, a denominação “Dia dos Gerais” está vinculada aos
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Campos Gerais do Norte de Minas, nos quais se situam Matias Cardoso.

Assim, somos favoráveis à Emenda nº 2 à Proposta de Emenda à Constituição nº

46, mas, para adequar a proposta de alteração ao texto do art. 256 da Constituição

do Estado, apresentamos a Subemenda nº 1 à Emenda nº 2. Na oportunidade,

iremos agregar a esta subemenda o conteúdo da Emenda nº 1, apresentada pela

Comissão Especial, no parecer para o 1º turno.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação, no 1º turno, da Emenda nº 2 à Proposta

de Emenda à Constituição nº 46/2008 na forma da Subemenda nº 1, que

apresentamos, ficando prejudicada a Emenda nº 1, no caso de aprovação da

subemenda.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 1º da Proposta de Emenda à Constituição nº 46 a seguinte redação:

“Art. 1º – Dê-se ao “caput” e ao § 2º do art. 256 da Constituição do Estado, a

seguinte redação:

“Art. 256 – É considerado data magna do Estado o dia 21 de abril, Dia de

Tiradentes, o dia 16 de julho, Dia do Estado de Minas Gerais, e o dia 8 de dezembro,

Dia dos Gerais.

§ 1º – (...)

§ 2º – A Capital do Estado será transferida simbolicamente para a cidade de Ouro

Preto no dia 21 de abril, para a cidade de Mariana, no dia 16 de julho, e para a cidade

de Matias Cardoso, no dia 8 de dezembro.”.”.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Délio Malheiros - Lafayette de Andrada.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 25/11/2009

Presidência dos Deputados José Henrique e Dalmo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.046 a

4.050/2009 - Requerimentos nºs 5.071 a 5.094/2009 - Requerimento do Deputado

André Quintão - Comunicações: Comunicações da Comissão Extraordinária de

Políticas Públicas de Apoio aos Emigrantes Mineiros e das Comissões de Turismo, de

Política Agropecuária e de Educação - Registro de presença - Oradores Inscritos:

Discursos dos Deputados Carlin Moura, Getúlio Neiva e Doutor Viana, da Deputada

Maria Tereza Lara e do Deputado Padre João - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -

Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado André Quintão;

deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 3.368 e 3.480/2009; aprovação - Requerimento do Deputado

Domingos Sávio; deferimento; discurso do Deputado Domingos Sávio - Requerimento

do Deputado Sávio Souza Cruz; deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva -

Requerimento do Deputado Padre João; deferimento; discurso do Deputado André

Quintão - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen

Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Cecília Ferramenta - Dalmo

Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio -

Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar -

Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco
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- Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho

Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Maria Tereza Lara - Mauri Torres

- Neider Moreira - Padre João - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso

- Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- 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 4.046/2009

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural da

Tenda Moreno, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de

Desenvolvimento Rural da Tenda Moreno, com sede no Município de Uberlândia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2009.

Luiz Humberto Carneiro
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Justificação: Com sede na localidade de Tenda Moreno, no Município de

Uberlândia, o Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural da Tenda Moreno é

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, com finalidades beneficente,

assistencial, educativa, cultural, recreativa e esportiva.

Na consecução de seus objetivos, a entidade promove a união e a organização dos

moradores locais, com amplo debate sobre questões de interesse da região, em

ambiente de ampla cordialidade; realiza atividades culturais, sociais e desportivas;

presta assistência às pessoas carentes; zela pela conservação dos serviços e do

patrimônio públicos.

Diante da importância das ações realizadas pelo Conselho Comunitário de

Desenvolvimento Rural da Tenda Moreno, contamos com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.047/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Monte Alegre de Minas o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Monte Alegre de

Minas imóvel com área de 2.317,77m² (dois mil trezentos e dezessete vírgula setenta

e sete metros quadrados), conforme descrição do Anexo desta lei, a ser

desmembrado de imóvel com área de 10.731m² (dez mil setecentos e trinta e um

metros quadrados), situado na Rua Castro Alves, Vila Prudente, nesse Município,

registrado sob o nº 910, à ficha 1 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Monte Alegre de Minas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se ao

desenvolvimento de práticas esportivas para crianças e adolescentes carentes.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador, se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, for

desvirtuada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2009.

Luiz Humberto Carneiro

Anexo

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de)

Inicia-se esta descrição no ponto 1, seguindo por 66m (sessenta e seis metros)

confrontando com a Rua Castro Alves; deste ponto segue por 33,60m (trinta e três

vírgula sessenta metros), confrontando com a Rua Aristides Martins Prudente; deste

ponto, segue por 66,41m (sessenta e seis vírgula quarenta e um metros),

confrontando com terreno da Escola Estadual Alex Machado Kinippel; deste ponto

segue por 36,45m (trinta e seis vírgula quarenta e cinco metros), confrontando com a

Rua Casemiro de Abreu até o ponto onde se iniciou esta descrição; perfazendo uma

área total de 2.317,77m² (dois mil trezentos e dezessete vírgula setenta e sete metros

quadrados).

- 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 4.048/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Frei

Cézar, com sede no Município de Mantena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos

do Bairro Frei Cézar, com sede no Município de Mantena.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2009.

José Henrique

Justificação: A Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Frei Cézar, situado

na Av. Frei Gaspar, 792, se encontra em funcionamento desde março de 2006, ou

seja, há mais de três anos.

A Associação tem como finalidade prestar atendimento às famílias carentes,

reivindicando ou cobrando das autoridades públicas melhor ensino escolar,

recuperação social, ensino profissionalizante, atendimento médico, farmacêutico,
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hospitalar e todos os direitos sociais do cidadão.

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares à

aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.049/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de Córrego

de Areia e Adjacência - ACCA -, com sede no Município de Fortuna de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores de Córrego de Areia e Adjacência - ACCA -, com sede no Município de

Fortuna de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2009.

Antônio Júlio

Justificação: Fundada em 2001, no Município de Fortuna de Minas, a Associação

Comunitária dos Moradores de Córrego de Areia e Adjacência - ACCA - é pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e com duração indeterminada.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se legalmente

amparado, em consonância com as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Diante do importante trabalho que realiza junto à comunidade de Córrego de Areia,

a entidade merece ser declarada de utilidade pública, razão pela qual esperamos

contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.050/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de

Serviços de São Sebastião do Paraíso, com sede no Município de São Sebastião do

Paraíso.



____________________________________________________________________________
1833

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial,

Agropecuária e de Serviços de São Sebastião do Paraíso, com sede no Município de

São Sebastião do Paraíso.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2009.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade da Associação Comercial, Industrial,

Agropecuária e de Serviços de São Sebastião do Paraíso, é sustentar, defender e

reivindicar perante o poder público os direitos, os interesses e os assuntos que digam

respeito às classes empresariais e, dentro da lei, defendê-las, orientá-las e coligá-las;

ser agente de fomento aos associados, notadamente os de pequeno porte, com a

concessão de microcrédito para novos empreendimentos; promover e divulgar o

turismo, os produtos, os serviços e as atividades econômicas da cidade e da região.

A entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Turismo, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 5.071/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Décio Fulgêncio Alves da Cunha, Juiz do Tribunal de

Justiça Militar, por ter sido agraciado com o Colar do Mérito da Corte de Contas

Ministro José Maria de Alkmim.

Nº 5.072/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Sra. Cláudia Regina Guedes Maia, Desembargadora do

Tribunal de Justiça, por ter sido agraciada com o Colar do Mérito da Corte de Contas

Ministro José Maria de Alkmim.

Nº 5.073/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Caetano Levi Lopes, Desembargador do Tribunal de

Justiça, por ter sido agraciado com o Colar do Mérito da Corte de Contas Ministro
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José Maria de Alkmim.

Nº 5.074/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o jornalista Márcio Fagundes de Oliveira por ter sido agraciado

com o Colar do Mérito da Corte de Contas Ministro José Maria de Alkmim.

Nº 5.075/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. José Nepomuceno da Silva, Desembargador do Tribunal de

Justiça, por ter sido agraciado com o Colar do Mérito da Corte de Contas Ministro

José Maria de Alkmim.

Nº 5.076/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Sra. Electra Maria de Almeida Benevides, Desembargadora do

Tribunal de Justiça, por ter sido agraciada com o Colar do Mérito da Corte de Contas

Ministro José Maria de Alkmim.

Nº 5.077/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. José Marcos Rodrigues Vieira, Desembargador do Tribunal

de Justiça, por ter sido agraciado com o Colar do Mérito da Corte de Contas Ministro

José Maria de Alkmim.

Nº 5.078/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. José Tarcízio de Almeida Melo, Presidente do Tribunal

Regional Eleitoral de Minas Gerais, por ter sido agraciado com o Colar do Mérito da

Corte de Contas Ministro José Maria de Alkmim. (- Distribuídos à Comissão de

Administração Pública.)

Nº 5.079/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o advogado Rodrigo Ematné Gadben por sua reeleição para o

cargo de Presidente da 156ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil,

correspondente à Comarca de Aiuruoca.

Nº 5.080/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o advogado Luís Cláudio da Silva por sua eleição para o cargo

de Presidente da Seção de Minas Gerais da Ordem dos Advogados do Brasil. (-

Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 5.081/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Rômulo de Carvalho Ferraz por sua eleição como
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Presidente da Associação Mineira do Ministério Público. (- À Comissão de

Administração Pública.)

Nº 5.082/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Crea-MG pelo 75º aniversário de sua fundação. (- À Comissão

do Trabalho.)

Nº 5.083/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Associação dos Terapeutas Ocupacionais de Minas Gerais

pelo 40º aniversário de regulamentação da profissão. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 5.084/2009, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao programa Vida Ativa, da Prefeitura Municipal de São

Sebastião do Paraíso, pelo excelente trabalho com as pessoas da terceira idade. (- À

Comissão do Trabalho.)

Nº 5.085/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Luiz Fernando Pires por sua posse como

Presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de Minas Gerais.

(- À Comissão de Turismo.)

Nº 5.086/2009, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Associação Médica Homeopática de Minas Gerais pelo Dia da

Homeopatia.

Nº 5.087/2009, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Associação Médica Homeopática Brasileira pelo Dia da

Homeopatia.

Nº 5.088/2009, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Associação Médica Homeopática Brasileira pelos 30 anos de

sua fundação. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº 5.089/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Fundacentro, à Defensoria Pública da União, à Superintendência

Regional do Trabalho e Emprego, à Secretaria de Saúde e ao Ministério Público do

Estado pedido de providências relativas ao dossiê apresentado nessa Comissão, em

18/11/2009, pelo Presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias

Extrativas do Estado de Minas Gerais. (- À Comissão do Trabalho.)
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Nº 5.090/2009, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria de Meio Ambiente pedido de informações sobre quais foram as

condicionantes e as medidas mitigadoras determinadas nos processos de

licenciamento ambiental das etapas I e II do Projeto Jaíba. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 5.091/2009, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Copasa Serviços de Irrigação S.A. pedido de providências com vistas à agilidade no

cercamento da reserva legal da etapa II do Projeto Jaíba.

Nº 5.092/2009, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente, do Ministério Público do Estado,

pedido de providências para que fiscalize e garanta a integridade das reservas legais

das etapas I e II do Projeto Jaíba, bem como das diversas unidades de conservação

que compõem o mosaico de áreas protegidas da região do Jaíba, além de apurar a

responsabilidade da Ruralminas nas invasões ocorridas.

Nº 5.093/2009, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Codevasf e ao IEF pedido de providências para que realizem diagnóstico das

condições da fauna e da flora nas áreas protegidas do Projeto Jaíba, bem como dos

impactos causados ao ecossistema pelas atividades desse projeto e por eventuais

utilizações indevidas dessas áreas, inclusive em relação a ocupações ilegais.

Nº 5.094/2009, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para que elabore relatório

detalhado contendo o estágio de cumprimento de cada uma das condicionantes e

medidas mitigadoras determinadas nos processos de licenciamento ambiental das

etapas I e II do Projeto Jaíba.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado André Quintão.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão Extraordinária de

Políticas Públicas de Apoio aos Emigrantes Mineiros e das Comissões de Turismo, de

Política Agropecuária e de Educação.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, de alunos dos

cursos de Farmácia e Ciências Biológicas da Universidade Presidente Antônio Carlos
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- Unipac - do Município de Aimorés, de Agentes Penitenciários e de estudantes da

UninCor. Sentimo-nos honrados com a presença de vocês. Sejam bem-vindos a esta

Casa.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Exmo. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, telespectadores da TV Assembleia, gostaria de fazer um cumprimento

especial aos Agentes Penitenciários presentes em nossas galerias. É importante

esclarecer que, na votação de ontem à noite, nós, do Bloco PMDB-PT-PCdoB,

retomamos as votações em Plenário, deixando claro que o acordo celebrado com o

Exmo. Sr. Secretário de Defesa Social, Maurício Campos, tem por objetivo o retorno

dos Agentes. Não ficou muito claro, durante extensa reunião de 4h30min, em que

prazo isso seria feito, mas ficou acertado que seria realizado o mais breve possível.

Ainda ontem conversamos com o Líder do Governo na Casa sobre a necessidade de

o Secretário de Defesa Social clarear, esclarecer melhor em que período se dará o

retorno dos Agentes Penitenciários. Isso é fundamental para que esta agonia que os

trabalhadores estão vivendo acabe o mais rápido possível. Pedimos a compreensão

do Secretário de Defesa Social para que ele estabeleça esse prazo. Caso isso não

ocorra, seremos obrigados a retomar o mecanismo da obstrução. Espero que não

seja necessário, porque acreditamos e temos plena confiança na palavra do

Secretário e no acordo celebrado. Estamos atentos e solidários à luta de vocês.

Ocupo esta tribuna para mencionar um importante ato que está ocorrendo hoje na

entrada da Assembleia Legislativa. Posteriormente, as galerias deverão ser ocupadas

pelos estudantes, professores e trabalhadores da Universidade Vale do Rio Verde -

UninCor. O que ocorre é que a Universidade está passando por um grave momento.

Para reverter os inúmeros problemas que atingem a UninCor, professores,

estudantes, trabalhadores em educação e lideranças políticas estão se mobilizando e

propondo a estadualização da Universidade. O objetivo desse ato realizado hoje é

esclarecer a população, a sociedade mineira, as Sras. Deputadas e os Srs.

Deputados quanto à importância da bandeira da estadualização da UninCor.

Há vários meses, os funcionários da instituição estão pressionando pela solução
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das pendências administrativas e financeiras que atingiram toda a comunidade

acadêmica, prejudicando o processo educacional. Devido aos atrasos salariais - em

alguns casos, professores, trabalhadores e servidores estão sem salário há mais de

seis meses - e às péssimas condições de trabalho, os professores que lecionam nas

unidades de Belo Horizonte, Betim e Ibirité entraram em greve, pois a UninCor ainda

não apresentou solução definitiva para a situação. Os professores estão há três

meses sem receber salários, e em alguns casos o atraso chega até a seis meses,

como é o caso da unidade de Três Corações, que também está em greve. Os

problemas atingem outros câmpus da instituição de ensino, como é o caso do de

Pará de Minas, que está com quatro salários em atraso. Além dos salários atrasados,

também não existe previsão de pagamento dos vencimentos relativos a novembro, do

décimo terceiro e das férias.

Entendendo que a saída definitiva para a escola é a sua estadualização, foram

criadas a Comissão Voluntária Estudantil Pró-Estadualização da UninCor, formada

por centenas de estudantes; e a Comissão dos Professores da UninCor. Elas contam

com o apoio da União dos Estudantes do Estado de Minas Gerais - UEE -; do

Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais - Sinpro-MG -, da rede

particular; do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar - Saae-MG - e do

Sindicato dos Comerciários de Três Corações, entre outras entidades. As Comissões

têm como objetivo promover atividades permanentes visando à conscientização da

sociedade com relação à estadualização da universidade.

É importante que a sociedade mineira, que aqueles que nos ouvem e nos

acompanham neste momento tenham também um pequeno conhecimento da história

da fundação que hoje administra a UninCor. A Fundação Tricordiana de Educação é

uma fundação educacional de ensino superior, criada em 11/11/65 - portanto, com

mais de 40 anos de existência -, com a participação do Estado de Minas Gerais, por

meio da Lei nº 3.540. É mantenedora da Universidade Vale do Rio Verde, de Três

Corações, instituição que tem 40 anos de existência, credenciada pelo Conselho

Estadual de Educação, por meio do Decreto nº 40.229, de 29/12/98. Seu patrimônio

foi construído com ajuda do Estado de Minas Gerais e de vários Municípios. Há,

inclusive, diversos Municípios que doaram terrenos onde estão construídos os



____________________________________________________________________________
1839

prédios da Universidade. Em sua trajetória, constituiu-se como referência na

educação superior em Minas Gerais, oferecendo, atualmente, para os seus 5 mil

alunos, 86 cursos de graduação nos sistemas presencial e a distância, 7 mestrados e

1 doutorado, além de cursos de pós-graduação “lato sensu”, distribuídos por seis

câmpus - Betim, Belo Horizonte, Caxambu, São Gonçalo do Sapucaí, Pará de Minas

e Três Corações -, e 3 Colégios Universitários de Aplicação, em Pará de Minas, Belo

Horizonte e Três Corações.

A Fundação passa hoje por sérias dificuldades financeiras e administrativas, e isso

repercute na manutenção das atividades educacionais da UninCor, por ela mantida.

Supostos problemas em processos eleitorais e possíveis irregularidades de gestão

viraram alvo de denúncia ao Ministério Público Estadual. Existe um endividamento

grande e uma queda das receitas gerados por grande evasão de alunos. Por outro

lado, documentos que estão de posse do Ministério Público dão conta de um conjunto

de bens estimado em R$450.000.000,00.

Como disse, esse patrimônio foi adquirido por meio de legados ou doações do

poder público do Estado de Minas Gerais e dos Municípios e da cobrança das

mensalidades, que chegam a R$2.500,00, como no curso de Medicina.

Os estudantes temem que, diante da crise financeira, a UninCor seja vendida para

algum grupo privado, sem compromisso com o projeto pedagógico da instituição. Eles

entendem que a Universidade nasceu da comunidade e tem que permanecer com a

comunidade. Para isso, os estudantes pedem a estadualização da instituição, de

forma que o governo coloque a Universidade em seu planejamento estratégico de

educação. Lembrando que educação é direito do cidadão e dever do Estado, o

Estado de Minas Gerais estará, com a estadualização da UninCor, garantindo ao

povo mineiro mais uma instituição para promover uma educação gratuita e de

qualidade e oferecer à população atendimento de qualidade na área de saúde,

contribuindo também para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

Os alunos, professores e trabalhadores da UninCor mobilizaram-se e procuraram-

nos. No primeiro momento, procuraram a Comissão de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática, que, no conjunto de seus membros, teve a compreensão da

luta dos estudantes, e algumas providências estão sendo tomadas. Existe uma
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providência mais imediata no campo da relação trabalhista. O Sinpro-MG tem

procurado, pelo menos, colocar o salário em dia, porque o atraso dos salários e das

obrigações trabalhistas de professores e trabalhadores está prejudicando o

andamento normal das aulas. O Ministério Público e o Sindicato dos Professores, em

um primeiro momento, tenta, imediatamente, garantir o pagamento dos salários em

atraso.

O segundo encaminhamento que fazemos, por meio de solicitação dos alunos, é a

inclusão de uma emenda orçamentária no PPAG, de autoria da Comissão de

Educação, para que possamos prever uma rubrica própria na revisão do PPAG-2009.

Abrir uma janela no orçamento do PPAG para que contemplemos o processo de

estadualização da universidade: essa é a segunda atitude que a Comissão de

Educação está tomando.

A terceira atitude é transformar a Fundação  Tricordiana de Educação,

mantenedora da UninCor, numa fundação associada à Uemg. Isso facilitaria, por

exemplo, os convênios com a rede Fhemig, a rede de saúde pública do Estado, tendo

em vista que a maioria dos seus cursos são na área de saúde - Medicina,

Odontologia, Educação Física, Nutrição, entre tantos outros espalhados pelo interior

do Estado. Com a transformação numa fundação associada à Uemg, haveria uma

facilidade maior dos convênios com a rede Fhemig e do acompanhamento do

desdobramento da situação financeira da instituição. Como fundação associada, o

controle público das contas da UninCor ficaria mais fácil, com o acesso às contas, ao

patrimônio e à contabilidade.

Por fim, o quarto encaminhamento e talvez o mais importante: eu, os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, André Quintão, Fábio Avelar, a Deputada Gláucia Brandão e o

conjunto dos Deputados apresentamos uma PEC que visa à estadualização da

UninCor. Com a tramitação e a aprovação dessa PEC, iríamos estadualizar a

UninCor, que teria autonomia para funcionar enquanto instituição pública de ensino

superior do Estado de Minas Gerais.

Sabemos que não é simples a nossa jornada. Os estudantes, os alunos e os

professores estão acompanhando, passo a passo, essa movimentação. Todos eles

têm ciência da complexidade desses encaminhamentos. Não estamos vendendo a
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ilusão para nenhum pai ou aluno de que a solução se dará num passe de mágica.

Isso depende de amplo movimento e consenso, primeiro dos parlamentares desta

Casa, e de convencimento por parte do governo do Estado, do Sr. Governador e do

Sr. Vice-Governador Antonio Augusto Anastasia, a fim de que haja previsão

orçamentária para a estadualização.

O terceiro aspecto é a própria tramitação do projeto, que não é simples e rápida por

se tratar de emenda à Constituição do Estado. É importante que todos os alunos,

pais, professores e trabalhadores da UninCor tenham essa compreensão. A luta, a

organização e a mobilização são fundamentais para que possamos concretizar o

sonho da estadualização da instituição, que pode, sem dúvida alguma, com a

experiência na área educacional e de saúde pública, contribuir muito para ampliarmos

as vagas do ensino superior público em Minas Gerais, com uma nova universidade:

uma universidade que funcione, como vem funcionando a Unimontes e a Uemg.

É importante também esclarecer que a proposta de criar uma nova universidade,

com a estadualização da UninCor, não pressupõe que deixamos de lado a luta da

Uemg. Muito pelo contrário. A Uemg continua como prioridade e patrimônio de Minas,

e uma coisa não é contrária à outra. Precisamos arrumar o Orçamento e adequá-lo,

para atender a todas as instituições, a Unimontes e a Uemg, e ainda criar uma nova,

a UninCor.

Fica aqui a nossa solidariedade e o total apoio aos alunos, professores e

trabalhadores da UninCor. Peço o apoio de cada colega, Deputado e Deputada, para

que subscrevam a PEC da estadualização da UninCor.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Caro Presidente, Deputados e Deputadas, estamos

chegando à reta final do ano. Na semana passada, estive no Plenário invocando o

espírito humanista do Deputado Mauri Torres, Líder do Governo. Além disso, estive

conversando com o Deputado Zé Maia, Presidente da Comissão de Fiscalização

Financeira, e com o Deputado Lafayette de Andrada, relator do projeto de lei que trata

do problema dos precatórios. Seguramente, Sr. Presidente, estou sentindo algo

estranho no ar em relação ao Projeto de Lei Complementar nº 35, que está aqui
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desde o início de 2008 e foi enviado pelo Governador do Estado. O Sr. Pedro,

assessor técnico, confirmou-nos que não houve pedido algum de sustação do

andamento desse PLC. Estivemos na sala da Maioria com os Deputados Mauri

Torres e Zé Maia. Até o momento, não me definiram a inclusão desse projeto na

pauta da Comissão de Fiscalização Financeira.

Registro isso aqui, Sr. Presidente, porque agora, em dezembro, haverá a Semana

da Conciliação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Há mais de 30 anos, milhares

de ex-servidores ou servidores aposentados do Estado têm créditos de precatórios do

governo, especialmente do Ipsemg. Trata-se de pessoas muito idosas ou que, às

vezes, já morreram, e os filhos já estão idosos. Na Semana da Conciliação não

teremos dinheiro algum para repassar aos credores do Ipsemg.

Conversei com essas três lideranças, que me perguntaram: “Por que V. Exa. não

nos disse isso antes?”. Olha, falei no dia 8/11/2008, quando pedi o decurso de prazo

nas Comissões, e esse projeto foi encaminhado à Comissão de Fiscalização

Financeira. Ao longo deste meu mandato, já é a terceira vez que algo estranho

acontece com algum projeto, e, às vezes, temos de tomar uma providência um pouco

mais drástica.

Queria dizer aos credores de precatórios do Ipsemg que tenho feito todo o esforço

no intuito de pôr esse PLC em votação. Não é de agora, não foi na semana passada

nem nos últimos pronunciamentos que fiz. No dia 8/11/2008, solicitei à Mesa pedido

de perda de prazo da Comissão, que, aliás, estava enrolando o projeto. Conseguimos

que fosse para a Comissão de Fiscalização Financeira, e a elaboração do relatório

está delegada ao Deputado Lafayette de Andrada. O Presidente se dispõe a pôr o

projeto em pauta na Comissão, em reunião extraordinária; o Líder do Governo afirma

que o colocará em votação; e o nosso assessor técnico disse que não há pendência

alguma. No entanto, não se coloca em votação esse projeto, Sr. Presidente.

V. Exa. se lembra da questão do ICMS Solidário que ficou rolando aqui durante sete

anos? Todo fim de ano davam uma enrolada e não o votavam. Srs. Deputados, V.

Exas. se lembram do projeto de reorganização judiciária do Estado? Ao longo de

2007 e 2008, debatemos exaustivamente esse assunto e não entendíamos por que a

coisa não andava. Alguns Líderes chegaram a comentar que o Governador não
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queria que aqueles projetos andassem. O que fiz?

Fui até o Governador para perguntar-lhe por que era contra os projetos. Creio que

isso seja necessário em relação ao PLC, porque já consultei a Secretaria de Fazenda

e verifiquei que o projeto é do Governador. A Secretaria de Fazenda quer a

aprovação, mas existe algo no meio do caminho que não deixa o projeto andar. Isso

não posso aceitar. Não posso aceitar que o Tribunal de Justiça não esteja

sensibilizado com a situação de milhares e milhares de famílias dependentes, que

estão na espera angustiosa dos repasses dos recursos desses precatórios e não

podem ter um Natal feliz e tranquilo. Terão de passar de ano com essa angústia na

alma e com um sentimento de impotência perante o Estado, avassalador e

desumano, pois trata-se de uma medida desumana. O Estado pagou parte da dívida

com o Ipsemg e acertou o parcelamento - e ainda tem um pedaço para acertar -, mas

ele próprio apresenta um PLC determinando e autorizando comprar os precatórios, ou

seja, determina fazer o pagamento dos precatórios e concluir o pagamento da sua

dívida com o Ipsemg.

Gostaria de saber: por que esta Casa não está tendo a sensibilidade de colocar na

pauta esse projeto antes da Semana de Conciliação, que será agora em dezembro?

Isso me preocupa. Confesso a todos aqueles beneficiários de precatórios, aos meus

colegas Deputados e a todas as pessoas que assistem neste momento à TV

Assembleia que não consegui descobrir o que está acontecendo. Há uma incógnita

ou alguma coisa esquisita no meio do caminho que precisa ser clareada. Se de hoje

para amanhã não houver esse clareamento, terei de tomar uma decisão um pouco

mais drástica. Chamarei algumas pessoas responsáveis pelas comissões para que

venham a público esclarecer suas falas, pareceres e decisões nesta Casa. Desafiarei

essas pessoas em Plenário, pedirei pela ordem e, se for preciso, as interceptarei para

que venham explicar o que está acontecendo com o PLC nº 35, que beneficia antigos

servidores do Estado dependentes do pagamento de precatórios do Ipsemg.

Sr. Presidente, já falei muito sobre esse assunto, por isso neste momento gostaria

de hipotecar minha solidariedade a todos os estudantes de Medicina, Nutrição e

Fisioterapia da UninCor, que visitam hoje esta Casa para fazer um apelo dramático

na tentativa de encontrar uma solução. Afinal, há cinco meses seus professores estão
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sem receber, por isso os estudantes estão com medo de a fundação ser repassada

para uma outra, acarretando um possível aumento no preço das mensalidades, que

eles e seus pais suam para pagar. Já assinamos a PEC, mas tentei conversar com a

liderança do grupo, como tentarei conversar também em Brasília, para ver se

conseguimos uma resposta. Na verdade, o que é preciso é pôr o dinheiro lá dentro. É

preciso pagar as contas.

Estou tentando conseguir o telefone da Promotora de Justiça que fez a intervenção

para saber, de fato, qual o valor da dívida, na tentativa de buscarmos uma forma para

os professores voltarem a trabalhar com carinho e cuidado, concluindo assim o ano

letivo, enquanto se busca uma solução definitiva. Será dada entrada nessa PEC que

assinamos, mas ela poderá demorar seis meses, um ano ou até dois anos tramitando

nesta Casa.

Há uma emenda apresentada a um projeto de lei do Deputado Domingos Sávio que

também será avaliada por esta Casa, porém creio que exista algo que tem de ser

feito mais rápido, senão este fim de ano será dramático também para todos os alunos

da UninCor, especialmente os do câmpus BH, que se encontram nas galerias e

visitam esta Assembleia para pedir carinhosamente e respeitosamente o apoio dos

Deputados.

O Deputado Carlin Moura já fez um pronunciamento sobre isso e mencionou três ou

quatro caminhos que podemos tomar. Sou um pouco prático e quero ver uma forma

de solução mais imediata.

Mudando de assunto, Sr. Presidente, gostaria de agradecer aos Juízes, aos

Promotores e a todas as pessoas que fazem parte do Conselho da Medalha do Mérito

Legislativo em Teófilo Otôni, minha Comarca, por me homenagearem com a Medalha

do Mérito Judiciário, no dia 4 de dezembro, em minha terra. Quero agradecer por

isso, pois, de fato, não mereço essa distinção. Talvez isso se deva ao que falei há

pouco, ou seja, ao nosso trabalho de desencavar o projeto de reforma do Judiciário,

que estava paralisado aqui. Todos os anos caía em decurso de prazo, e

conseguimos, na reta final de 2008, a aprovação desse projeto, que alterou

substancialmente a situação do Judiciário no Estado, permitiu a interiorização,

aumentou o número de varas e comarcas e criou as entrâncias especiais. Realmente
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foi uma luta boa e bonita, mas o mérito não é nosso. Agradecemos muito aos Juízes,

aos Promotores, ao Presidente da Câmara e a outras pessoas que compõem o

Conselho da Medalha essa honraria que nos é oferecida.

Neste momento, aproveito também, Sr. Presidente, para cumprimentar duas

pessoas que serão distinguidas pela Assembleia no fim deste ano com a nossa

Medalha do Mérito Legislativo, homenagem que todos os anos esta Casa promove.

Quero homenagear o Lídio Alves de Brito, Prefeito de Nanuque, que encontrou uma

cidade completamente destroçada, com dívidas impagáveis, uma situação

absolutamente insustentável, com todos os compromissos de pagamento

ultrapassando a Lei de Responsabilidade Fiscal e mais de 21 inadimplências com

vários setores do Estado e do governo federal. Mesmo assim, com muito talento e

competência, com a experiência de dois mandatos de Prefeito e de Diretor da Cemig,

Lídio de Brito conseguiu passar por cima dessas dificuldades. A Prefeitura está

andando, e as coisas estão acontecendo. Então fazemos a ele essa homenagem.

Fazemos homenagem também ao Marlio Geraldo Costa, Prefeito de Jenipapo de

Minas. Conheço-o desde novo, trabalhou conosco na Prefeitura de Teófilo Otôni, na

década de 80. Esse cidadão é de um idealismo muito grande e realmente precisava

ser homenageado, considerando-se sua forma de atuar, trabalhar e a coerência de

suas ações. Uma coisa bonita que percebemos quando visitamos a sua cidade,

Jenipapo de Minas, é que ele fala mais do ex-Prefeito, que o antecedeu, do que dele

mesmo. Diz que o Edson começou uma obra e ele está continuando com jeitinho.

Está fazendo um governo bonito em Jenipapo, que era um povoado pequeno e hoje é

uma cidade bonita, arrumada, sem problemas financeiros. Está tudo arrumadinho e

funcionando. Então, Sr. Presidente, faço esses dois destaques em minha

homenagem de hoje, ao Lídio Alves de Brito, Prefeito de Nanuque, e ao Marlio

Geraldo Costa, Prefeito de Jenipapo de Minas, que receberão aqui, na Assembleia, a

Medalha do Mérito Legislativo.

Agradeço, Sr. Presidente. Isso é o bastante para esta reunião. Voltaremos amanhã,

se Deus quiser, pois quero saber onde está e o que irá acontecer com o PLC nº 35,

que trata do pagamento dos precatórios dos velhinhos, que, angustiados, esperam

por um resultado desta Assembleia.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, imprensa,

telespectadores que nos assistem pela TV Assembleia, funcionários da Casa, todos

os que nos assistem das galerias, com uma deferência aos estudantes já nominados.

A Assembleia sempre se engrandece por ser a Casa do povo. Aqui é o lugar das

manifestações populares.

Sr. Presidente, inicio minha fala deste dia com uma citação a uma homenagem que

achei das mais justas, em uma área muito interessante, a do turismo. Nossa

Secretária Érica Drumond acaba de receber uma homenagem nacional, em

reconhecimento pelo seu trabalho no turismo. Acho muito interessante reconhecer a

importância do turismo e como esse segmento evoluiu nesses 7 anos do governo

Aécio Neves. Estou nesta Casa acompanhando os governos há 11 anos, e vimos

trabalhos extraordinários a partir da convicção de que através da busca, do

empreendedorismo, da persistência, é possível as coisas acontecerem.

Gosto sempre de lembrar o fato de que a Estrada Real estava adormecida. No

primeiro ano de mandato, o Governador chegou até a se apresentar em uma escola

de samba, por ocasião do carnaval no Rio de Janeiro, e, a partir daí, deu o pontapé

inicial de uma grande divulgação e concretização da Estrada Real. Resolveu acordar

a Estrada Real para uma nova realidade em que o turismo efetivamente acontecesse.

E hoje temos outra história da Estrada Real. Hoje ela é real, concreta, desenvolvida,

progressista, com vários pontos de trabalho, gerando emprego e renda, trazendo e

atraindo o turismo para essa estrada que antes era praticamente irreal.

Roberto Fagundes fez um belo trabalho, que não podemos deixar de citar. A

Secretária Érica Drumond e sua equipe têm feito um belo trabalho, com muita

dedicação e competência. Ela não sabe que estou falando isso, mas faço isso

exatamente por ver nesse setor do turismo realmente uma fonte de emprego, de

geração de recurso e renda, que praticamente não polui. A indústria do turismo é a

menos poluente que temos hoje. Fico muito feliz. Parabenizo a Secretária Érica

Drumond, que recebeu o prêmio Personalidade do Turismo, que será entregue no Rio

de Janeiro, parece-me que amanhã, fruto da avaliação dos jornais “Mercado e

Eventos” e “Folha do Turismo” e da Associação Brasileira de Imprensa - ABI.
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Então, como mineiro, como representante do povo de Minas Gerais, quero neste

momento parabenizar e reconhecer esse trabalho, dedicando esses minutos iniciais

da minha fala a homenagear todo o turismo de Minas Gerais, principalmente na

pessoa da Secretária Érica Drumond.

Venho também a esta tribuna informar uma situação, a meu ver um tanto

insustentável, mas que está se tornando normal em nosso país. Refiro-me à

desapropriação de terras para a criação de parques, unidades de proteção e até para

reforma agrária sem, contudo, o governo pagar pelo imóvel.

Vou citar alguns fatos. No Município de Diamantina, em Biribiri, foi criada, em 1876,

uma das primeiras fábricas de tecido de nosso Estado, onde hoje as casas dos

moradores, uma pequena igreja e a usina de força formam um conjunto arquitetônico

único e de grande beleza.

Acrescentamos, ainda, um ambiente natural, com seus rios, leitos de pedras,

cachoeiras, do Sentinela e Cristais, na Serra do Espinhaço, abrigando um grande

patrimônio histórico e natural. Acontece que 20.000ha dessa beleza natural foram

desapropriados e foi criado o Parque Estadual do Biribiri, pelo Decreto nº 39.909.

Vejam bem os senhores, desde 22/9/98 - portanto há mais de 10 anos, isso foi

ainda no governo Azeredo, abro parênteses para dizer isso - até esse momento os

proprietários não foram indenizados pelo governo. Nesses 10 anos, o prejuízo que a

municipalidade de Diamantina sofreu é irreparável, pois nada foi feito para os

moradores, não houve aproveitamento da terra nem do turismo ainda.

Sou governo, defendo-o, mas também, como governo, temos de buscar consertar

algumas falhas que estão acontecendo. Fosse eu o proprietário do imóvel, estaria

também em situação de insatisfação, pois são mais de 10 anos desde que a sua

terra, o seu local, os seus imóveis foram desapropriados e até hoje o Estado, que tem

a obrigação de avaliar e de pagar, não pagou. É nesse aspecto que estamos

reclamando. Isso ocorre em todos os níveis. As desapropriações, em âmbito federal,

estadual ou municipal, padecem de uma longa demora para que os governos quitem

as dívidas, paguem aos proprietários. É como comprar a terra e não pagar ao dono.

Quero, assim, pedir o empenho da Secretaria de Meio Ambiente, por meio do IEF,

para que olhe com carinho, coloque já no Orçamento deste ano previsão e provisão
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para que no próximo ano termine essa dívida que o Estado tem com os proprietários

do Parque Estadual do Biribiri. A desapropriação ocorreu em 1998, mas até hoje não

se indenizaram os proprietários.

Um outro exemplo é o parque criado pelo Decreto nº 44.121, de 29/9/2005,

abrangendo os Municípios de Buenópolis e Joaquim Felício, na região Centro-Norte

de Minas, que é o Parque Estadual da Serra do Cabral. Esse é mais um parque em

que também os desapropriados não tiveram nenhuma informação e não receberam

nenhum valor ainda por suas terras. Segundo informações do Prefeito de Buenópolis,

os desapropriados não estão produzindo, pois não sabem se vão colher alguma

safra. Assim, é um transtorno muito grande desapropriar e não pagar a

desapropriação.

A informação que tenho do IEF é que também no projeto orçamentário que está

tramitando nesta Casa não existem valores referentes ao ressarcimento dos

desapropriados de ambos os parques. É, pois, bastante constrangedor, quando nós,

parlamentares, somos cobrados, como Deputados, a tomar uma atitude junto ao

governo para se fazer cumprir um pagamento que é de direito e necessário para o

próprio sustento desses desapropriados, pois lhes foram tiradas a terra produtiva e a

casa em que moravam. Isso, entretanto, ainda continua a acontecer, pois o poder

público continua criando parques e áreas florestais protegidas, mas não indenizadas.

Concluindo, no caso específico do Parque Estadual do Biribiri, o governo deveria

providenciar os recursos necessários para a indenização, uma vez que já se

passaram mais de 10 anos, mostrando tanto a demora na exploração do parque

como o enorme prejuízo ao Município de Diamantina e aos proprietários.

Pedimos, como parceiros, que o governo, a Secretaria e o IEF acertem esse passo,

pois há realmente necessidade.

Também quero falar sobre o Município de Carlos Chagas, que, no início deste mês,

sofreu uma enchente. Foi um desastre da natureza, não houve culpa de ninguém,

mas isso causou prejuízos a muitas pessoas do Município: proprietários de lojas,

gente do comércio, da indústria, da cooperativa, do frigorífico e outros. Em duas

horas a água subiu em torno de 1,20m, inundando tudo. Algumas casas chegaram a

ruir, outras estão com rachaduras, e muitas pessoas perderam tudo. Comerciantes
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que viviam do trabalho do dia a dia estão passando sérias dificuldades. Nós, da

Comissão Parlamentar do Comércio Varejista, e a Federação das CDLs, estivemos

no Município a pedido da CDL e das autoridades locais.

Dói no nosso coração, como homem público e ser humano, ver a situação das

pessoas que sofreram com essa intempérie. Na próxima semana teremos uma

reunião com o Diretor do BDMG para ver o que nós, homens públicos e governo,

podemos fazer de imediato para aliviar um pouco o sofrimento do povo de Carlos

Chagas. Enviamos essa mensagem à população, às autoridades e à CDL da cidade,

informando que a Frente, juntamente com a Federação das CDLs, já está agendando

essa reunião com o BDMG. Vamos estar no dia 3 com o Vice-Governador Anastasia,

e, na pauta, a principal reivindicação é a questão solidária dessa cidade. Precisamos

olhar com carinho a situação por que passam as pessoas e nos empenhar para aliviar

seu sofrimento.

Para terminar, não poderia deixar de, rapidamente, falar algo sobre a pesquisa

CNT/Sensus recentemente noticiada nos jornais. Notamos que a postergação do

Governador José Serra o está transformando na maior vítima. Somos do DEM,

recebemos nosso Presidente nacional aqui anteontem, também se manifestando, e

estamos preocupados porque sabemos que, quanto mais cedo o trabalho começar,

maior será o rendimento. Precisamos olhar com carinho essas definições para que

aconteçam o mais rápido possível. Por mais que o PT, o Lula e a Ministra estejam

dizendo que não estão em campanha, o reflexo é de campanha, e, logicamente, a

propaganda é a alma do negócio. Tudo está acontecendo, e o grupo formado pelo

PPS, PSDB e o DEM ainda não começou. Portanto, é preciso que nós, o mais

rapidamente possível, resolvamos a situação para podermos, com competência,

trabalhar na aglutinação para termos uma Oposição consistente e fazermos uma

campanha eficiente para o ano de 2010. Eram essas as minhas considerações, Sr.

Presidente e Srs. Deputados.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Nossos cumprimentos a todos os Deputados e

Deputadas desta Casa. Hoje, dia 25 de novembro, é o Dia Internacional da Não

Violência contra a Mulher. Quero iniciar meu pronunciamento cumprimentando aqui
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os alunos e as alunas da UninCor. Moro em Betim e tenho acompanhado de perto a

questão. Aliás, conheço vários alunos que estudam nessa escola, entidade que já

tem 40 anos, e agora vocês estão passando por esse processo doloroso. Vários

Deputados desta Casa, como os Deputados Carlin Moura, André Quintão, entre

outros, assinaram a PEC. Nós também assinamos essa proposta em que se pede a

estadualização. A mobilização de vocês é muito importante. Comentava com o

Deputado Carlin Moura que temos essa importante iniciativa da estadualização, mas,

se o governo do Estado não quiser estadualizar, teremos de ir ao governo federal. O

governo federal tem ampliado as universidades federais em todo o País, e este

aumento do número de universidades federais neste governo foi o maior em toda a

história do Brasil. Queremos deixar aqui o nosso apoio a todos vocês. Realmente é

preciso que tenhamos universidades fortes em Minas, assim como investimentos, o

que também defendemos. Porém não podemos perder de vista que, se o governo do

Estado não quiser assumir, vamos ao governo federal, porque vocês não podem, de

forma alguma, ficar prejudicados. Enquanto jovens, vocês têm direito à educação, à

educação de qualidade. Estou vendo professores nas galerias - aliás, eu havia

perguntado ao Deputado Carlin Moura sobre os professores, sobre a direção, sobre a

situação. Sou professora, trabalhei durante 25 anos em escola pública, então quero

parabenizá-los pela união de professores e alunos por uma mesma causa. Quando

falamos em violência, tirar do jovem e da jovem o direito ao estudo também é uma

violência. E agora queremos que não haja mais esse tipo de violência no nosso país.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Ilustre Deputada Maria Tereza Lara, quero,

na oportunidade, cumprimentar os alunos, professores e trabalhadores da UninCor.

Mais cedo, fiz um pronunciamento explicando o motivo da mobilização desses alunos

nesta Casa. Nesta oportunidade, Deputada Maria Tereza Lara, quero, primeiro,

agradecer a V. Exa a assinatura na PEC da estadualização da UninCor. Agradeço

também aos Deputados André Quintão, José Henrique e Doutor Viana, que já

assinaram. Começamos a colher assinaturas para a PEC agora, no período da tarde.

Portanto, com menos de uma hora de coleta, já contamos com 17 assinaturas neste

documento. É importante também esclarecer, Deputada Maria Tereza Lara, assim

como fizemos na reunião da manhã, na Comissão de Educação, a todos os alunos,
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professores e trabalhadores que é complexa a tramitação de uma matéria em forma

de emenda à Constituição, o que depende, sem dúvida nenhuma, de mobilização

forte de vocês. Já posso até mesmo antecipar isso, pois é importante e, às vezes,

gera algumas confusões. Já recebemos alguns “e-mails” e até telefonemas de, por

exemplo, alunos de duas outras universidades, Unimontes e Uemg, perguntando se

isso não seria prejudicial a elas. Também recebemos “e-mails” de alunos das seis

outras fundações que estão também na fila pela estadualização. No meu modo de

entender, uma coisa não é contraditória à outra. O direito à educação pública e

gratuita é universal e todos fazem jus a ele. O fato de defendermos aqui a

estadualização da UninCor de maneira alguma pode ser interpretado como

enfraquecimento da Uemg, da Unimontes ou de outras fundações que queiram ser

estadualizadas. O que precisamos é garantir o maior número de vagas possível no

ensino superior público. O melhor caminho para a UninCor, que passa por esse grave

momento, no nosso entendimento, é a estadualização. Mais uma vez, reforçamos o

apelo aos Deputados, subscrevam a PEC, e ao governo do Estado, junto conosco e

com os estudantes, por uma solução para salvar a UninCor e o estudo desses alunos

que hoje ocupam a galeria desta Casa.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Deputado Carlin Moura, realmente uma coisa de

forma alguma pode prejudicar a outra. Pelo contrário, somará. Temos de ter um

investimento muito maior na universidade pública em Minas Gerais. Gostaria de

cumprimentar também os Agentes Penitenciários, que estão aí fazendo vigília.

Esperamos que nos próximos dias haja solução definitiva. Estivemos por mais de

quatro horas em uma audiência com o Dr. Maurício Campos, com representantes dos

Agentes - alguns estão aqui - junto à nossa bancada, com o Líder, Deputado Padre

João, com o Deputado João Leite, com o Deputado Domingos Sávio, o Deputado

Carlos Gomes, a Deputada Cecília Ferramenta e vários outros do nosso Bloco PT-

PCdoB. Estamos então aguardando que nos próximos dias o assunto seja

definitivamente resolvido. Temos a palavra do Secretário de que os Agentes que

deixaram de comparecer ao serviço para participar de um momento de paralisação

não serão penalizados. Ontem, o Deputado Padre João estava conversando com as

Lideranças desta Casa para que seja definida uma data, um dia exato, para terminar
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de resolver essa situação. Quero cumprimentá-los porque estão aí firmes, em alto

nível, com uma postura de diálogo para resolver a situação. É muito importante que

vocês continuem mobilizados.

Relembro agora, mais uma vez, que hoje, 25 de novembro, é o Dia Internacional da

Não Violência contra as Mulheres. Esse dia foi instituído durante o I Encontro

Feminista Latino-Americano e do Caribe, realizado em 21/7/81, na Colômbia. Em

1999 foi reconhecido e teve adesão das Nações Unidas. A data foi escolhida por

conta de um fato histórico ocorrido na República Dominicana e é uma homenagem às

irmãs Mirabal, assassinadas a mando do ditador Rafael Trujillo no ano de 1960, pois

haviam-se rebelado contra o governo.

Trata-se de uma das principais datas marcadas pela Campanha 16 Dias de

Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, que inclui ainda o dia 1º de

dezembro, Dia Mundial de Combate à Aids; o dia 6 de dezembro, relativo ao

massacre de mulheres de Montreal; e o dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos

Direitos Humanos.

O Dia Internacional da Não Violência contra as Mulheres e a Campanha 16 Dias de

Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres visam mobilizar a população para

o enfrentamento da violência contra as mulheres e disseminar informações, buscando

soluções para a situação de violência a que estão expostas mulheres de todo o

mundo, de diferentes raças, idades e classes sociais. Outro objetivo é dar mais

visibilidade aos canais de auxílio às mulheres vítimas das agressões. Elas podem

contar com a Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180; Polícia Militar, Ligue 190;

Corpo de Bombeiros, Ligue 193; além dos centros de referência e atendimento às

mulheres em situação de violência, das delegacias especializadas de atendimento à

mulher, dos serviços de saúde e da Defensoria Pública. Por que 16 dias de ativismo?

O período de 25 de novembro - no Brasil, o início é 20 de novembro - a 10 de

dezembro foi escolhido como foco da Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da

Violência Contra as Mulheres por compreender quatro datas significativas na luta pela

erradicação da violência contra as mulheres e pela garantia dos direitos humanos. No

Brasil, a campanha começa no dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência

Negra. As mulheres negras são discriminadas por serem mulheres e por serem
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negras. No dia 20 de novembro, celebramos o Dia Nacional da Consciência Negra, o

Dia de Zumbi.

A violência afeta pelo menos uma em cada três mulheres e meninas do mundo,

segundo dados do Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher -

Unifem - de 2009. Em 1999, pesquisa realizada em 35 países comprovou que de 10%

a 52% das mulheres haviam sofrido maus-tratos físicos por parte de seu companheiro

em algum momento da vida. O índice de violência varia de acordo com o país. Na

América Latina e no Caribe, a violência doméstica atinge entre 25% e 50% das

mulheres e compromete 14,6% do Produto Interno Bruto - PIB - da região, cerca de

US$170.000.000.000,00, de acordo com o BID, em 1998. Realmente os dados são

estarrecedores. Temos de mudar esse quadro. No Brasil, uma em cada cinco

brasileiras, 19%, declara espontaneamente ter sofrido algum tipo de violência por

parte de algum homem; um terço das mulheres, 33%, admite ter sido vítima, em

algum momento de sua vida, de alguma forma de violência física; 27% sofreram

violências psíquicas; e 11% afirmam ter sofrido assédio sexual.

Todavia não podemos nos apegar apenas aos aspectos negativos. Muitas

iniciativas importantes têm sido tomadas com o objetivo de combater e extinguir a

violência contra as mulheres, como o Pacto Nacional, iniciativa do governo federal

para prevenir e enfrentar todas as formas de violência contra as mulheres. Consiste

no desenvolvimento de um conjunto de ações a serem executadas até 2011,

direcionadas prioritariamente às mulheres rurais, negras e indígenas em situação de

violência. O Pacto divide-se em quatro áreas de atuação: consolidação da Política

Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e implementação da Lei

Maria da Penha; combate à exploração sexual e ao tráfico de mulheres; promoção

dos direitos reprodutivos e enfrentamento à feminização da aids e outras DSTs; e

promoção dos direitos humanos das mulheres em situação de prisão.

Temos também a Central de Atendimento à Mulher, telefone 180, que completa 4

anos. Sr. Presidente, peço mais 2 minutos para eu encerrar. É um serviço de utilidade

pública gratuito que funciona 24 horas e presta atendimento humanizado e

orientações sobre serviços de atendimento às mulheres e informações sobre a Lei

Maria da Penha. A Central foi criada em novembro de 2005 pelo governo Lula, por
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meio da Secretaria de Políticas para Mulheres, com objetivo de receber denúncias e

relatos de violência contra as mulheres. Atendentes orientam as mulheres sobre seus

direitos, além de encaminhá-las aos serviços da Rede de Atendimento à Mulher em

Situação de Violência, quando necessário.

Há também os Núcleos de Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de Violência

- Nudems -, criados pela Defensoria Pública de Minas Gerais. Temos Nudems em

Belo Horizonte, Betim, Contagem e em várias outras cidades.

Temos também o Centro Integrado de Atendimento à Mulher Vítima de Violência

Doméstica e Familiar - CIM - aqui em Belo Horizonte. Temos 47 delegacias e postos

de atendimentos especializados para mulheres em Minas Gerais. É muito pouco,

pensando que temos 853 Municípios. Temos de ampliar as delegacias para mulheres.

Quanto às defensorias públicas de atendimento à mulher, temos somente quatro em

Minas Gerais. E temos coordenadorias de políticas para as mulheres em 34 cidades.

Fazemos um apelo público para que todos os Municípios criem a sua coordenadoria

de política para as mulheres.

Temos a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, criada no governo Lula.

Temos a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres - Cepam -

em Minas Gerais. E temos o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher em Belo

Horizonte, em Betim, em Contagem e em inúmeras cidades.

Temos de nos unir para que nós, mulheres, tenhamos os nossos direitos

respeitados. Para isso, é preciso que todas as esferas do poder, federal, estadual e

municipal, sejam dotadas de recursos para as políticas públicas de defesa dos

direitos da mulher, para extinguir de vez a violência contra as mulheres. De fato,

merecemos ser respeitadas.

Queremos uma sociedade justa, fraterna e igualitária, com democracia de gênero,

em que homens e mulheres convivam e construam essa sociedade, como dissemos,

justa, fraterna e igualitária.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, minhas

saudações à Deputada Maria Tereza Lara e ao Deputado Domingos Sávio. Minhas
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saudações também aos Agentes Penitenciários, sempre vigilantes, organizados e

mobilizados. Parabéns, força, resistência. Estamos esperando o retorno da Secretaria

de Defesa Social. Qual o prazo de que eles precisam para resolver esta situação?

Tratamos disso ontem com o Líder do Governo, Deputado Mauri Torres. Reiterei o

nosso pleito, agora. É o que queremos, o prazo para se resolver, ou seja, para se

publicar a situação de todos. No caso, isso tranquiliza porque, se alguém tiver que

fazer algum recurso ou entrar na Justiça, acho que a situação se resolve.

Quero saudar também a todos da UninCor. Alguns até puderam acompanhar a

minha fala lá fora; para ser preciso, no dia 8/4/2008 acompanharam um requerimento

meu, atendendo a um pedido do grande companheiro e amigo, hoje Vice-Prefeito em

Itajubá, Laudelino Augusto. Realizamos, nesta Casa, uma audiência pública, porque

várias denúncias chegaram ao nosso conhecimento. Denúncias de corrupção,

enriquecimento pessoal e problemas de gestão da Universidade Vale do Rio Verde,

de Três Corações, embora a UninCor possua várias unidades. Havia ainda problemas

relativos ao não reconhecimento de certificados e diplomas, os quais foram discutidos

na audiência. Não tenho aqui os desdobramentos da audiência, mas o problema do

reconhecimento dos certificados era referente, na maior parte, ao curso de Medicina.

Não é porque as galerias estão lotadas que venho a esta tribuna para reafirmar o

nosso compromisso com a UninCor. Temos essa sensibilidade, e faz tempo que

estamos acompanhando essa situação. Chegam às minhas mãos os

desdobramentos da audiência pública a que me referi.

Determinados serviços, como os de água, energia, educação e saúde, no Estado

socialista com que sonhamos, nunca poderiam tornar-se mercadoria, segundo o grito

das pessoas. Em se tratando de Brasil, conforme acabou de destacar a grande

companheira Deputada Maria Tereza Lara, o que hoje vivenciamos é uma retomada,

após assistirmos ao sucateamento das universidades federais, bem como à

paralisação e ao sucateamento dos Cefets, hoje Infets. Em nível federal, o que ocorre

é exatamente uma retomada. Só em Minas Gerais, o governo Lula está fazendo o

câmpus avançado da Universidade Federal de São João del-Rei, em Ouro Branco,

com mais cinco cursos, elevando o número de alunos para 4 mil. Existem, ainda, a

Universidade do Vale do Jequitinhonha e a Faculdade de Medicina em Divinópolis,
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além das expansões de cursos, inclusive na Universidade Federal de Viçosa e em

muitas outras. Segundo os Reitores, hoje não precisamos ficar de pires na mão para

pagar contas de água e luz de universidades, dada a valorização do ensino público

federal. Prova disso é a ampliação dos antigos Cefets, agora denominados Infets, em

todas as áreas, sobretudo na de qualificação.

E o Estado de Minas Gerais? O que enxergamos neste Estado é falta de

comprometimento com a educação. De fato, aprovamos e apoiamos a

estadualização, que também é um caminho, apesar de ser algo muito pequeno; na

verdade, é apenas um passo nesse caminho. Estou acompanhando de perto a

situação da Unimontes, que, na verdade, é a única Universidade 100% pública. As

outras que dizem ser públicas têm uma boa mensalidade a ser paga. No nosso

Estado, existem muitas pessoas ganhando abaixo do salário mínimo; por isso, não

tenho dúvidas de que Minas Gerais, até agora, deu apenas um passo.

Em nível de Brasil, existem três laboratórios de um projeto neoliberal, que ainda

resiste: São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Aliás, São Paulo está muito

além na valorização das universidades estaduais, já que uma universidade estadual

paulista está na ponta, ou seja, está muito bem avaliada.

Parabéns pela mobilização. É preciso permanecer. Creio que não basta apenas

este ato de hoje, pois há grande caminho a percorrer. Só para vocês terem ideia, os

Agentes Penitenciários que aqui se encontram estão há meses nesta situação.

Precisaram apelar, fazer greve de fome para sensibilizar o governo do Estado, porque

os contratados foram demitidos e os servidores suspensos sem garantia alguma de

defesa, sem permissão nem de sindicância.

Reitero que quem quiser pode consultar depois o “site” da Assembleia para ver

alguns encaminhamentos que tivemos. Não podemos admitir que isso, além de se

tornar mercadoria, seja instrumento de corrupção, de enriquecimento ilícito por parte

de alguns. Infelizmente, aconteceu. Há coisas que ainda estão no Ministério Público,

e muitos processos precisam ser desvendados. Também devemos acompanhar de

perto. Podem contar com nossa força. Como disse e reitero, estará em pauta também

no Bloco PMDB-PT-PCdoB, para avançarmos e até pressionarmos na interlocução

junto ao governo do Estado, a fim de viabilizarmos a estadualização. Parabéns. Força
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na luta.

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 5.091 a 5.094/2009,

da Comissão de Meio Ambiente. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento

Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Turismo - aprovação, na 12ª Reunião

Extraordinária, em 24/11/2009, do Projeto de Lei nº 2.103/2008, do Deputado Antônio

Carlos Arantes; de Política Agropecuária - aprovação, na 35ª Reunião Ordinária, em

24/11/2009, do Projeto de Lei nº 3.897/2009, do Deputado Mauri Torres; e de

Educação - aprovação, na 31ª Reunião Ordinária, em 25/11/2009, dos Projetos de Lei

nºs 3.379/2009, do Deputado Dimas Fabiano, e 3.806/2009, do Deputado Antônio

Carlos Arantes, e do Requerimento nº 5.003/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva;

e pela Comissão Extraordinária de Políticas Públicas de Apoio aos Emigrantes

Mineiros - informando a conclusão dos seus trabalhos (Ciente. Publique-se.) e

encaminhando o seguinte relatório final:

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

DE APOIO AOS EMIGRANTES MINEIROS

1 - Introdução

1.1 - Da criação, competência, composição, objetivos e prazos

Por decisão da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

publicada no “Diário do Legislativo” em 18/3/2009, esta Comissão Extraordinária, com
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vigência na atual legislatura, foi instituída com o objetivo de promover a discussão e

propor políticas públicas de apoio aos emigrantes mineiros. Compuseram a Comissão

como membros efetivos os Deputados Chico Uejo (PSB), que atuou como

coordenador dos trabalhos, Cecília Ferramenta (PT), Eros Biondini (PTB), Jayro

Lessa (DEM) e Tiago Ulisses (PV). Na primeira reunião foi aprovado o cronograma de

atividades da Comissão e decidido que seus encontros semanais seriam realizados

às terças feiras, às 16 horas.

Esta Comissão teve como atribuições: estabelecer interlocução com os cidadãos

mineiros residentes fora do País, para acompanhar a situação em que se encontram

e mapear suas maiores dificuldades; atuar junto às embaixadas, representações e

autoridades dos países acolhedores na busca de mecanismos que: facilitem

oportunidades de intercâmbio de estudo e de trabalho; evitem discriminação e

estereótipos negativos; garantam o respeito aos direitos humanos; possibilitem a

integração dos emigrantes na sociedade local; ofereçam apoio aos emigrantes, no

caso de necessidade de retorno ao País, ou a seus familiares, no caso de

acontecimento fortuito; e promover campanhas de conscientização, em especial dos

jovens, sobre direitos e deveres dos emigrantes.

Resolveu-se também que a Comissão deveria apresentar à Mesa da Assembleia

relatório de suas atividades e atuar em sintonia com as Comissões Permanentes da

Casa, subsidiando suas atividades e propondo ações conjuntas de âmbito

institucional relacionadas aos emigrantes.

1.2 - Antecedentes

O tema da emigração foi anteriormente tratado nesta Casa pela Comissão do

Trabalho, da Previdência e da Ação Social, que discutiu, em audiência pública

realizada em 2007, o fluxo migratório de brasileiros para o exterior, suas causas e

consequências, em especial para as regiões dos Vales do Rio Doce, Mucuri e

Jequitinhonha, e a criação de alternativas para minimizar os efeitos da emigração.

Concluiu-se que os problemas relativos à migração internacional não são restritos ao

foro individual. Trata-se de um fenômeno com dimensões econômicas e sociais que

se manifestam na origem e no destino, o qual necessita da devida atenção do Estado.

1.3 - Identificação do fenômeno
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A migração de brasileiros para o exterior é um fenômeno relativamente recente. Foi

a partir dos anos 1980 que o saldo migratório se tornou negativo, ou seja, o número

de brasileiros que migraram para o exterior superou o número de estrangeiros que

ingressaram no País, chegando ao final da década com um saldo de 1,8 milhões de

brasileiros emigrantes. Na década seguinte, esse saldo foi de aproximadamente 550

mil pessoas, arrefecendo o processo. Embora o cálculo do saldo migratório seja uma

referência para o dimensionamento do fenômeno da migração internacional, ele é

insuficiente. A migração internacional é uma variável complexa, envolvendo múltiplos

fatores associados, que compreendem a migração voluntária, movimentos migratórios

forçados e até mesmo o tráfico de pessoas. Há que considerar ainda que parte

expressiva dos brasileiros residentes no exterior se encontram em situação irregular,

não aparecendo nas estatísticas oficiais. Em que pese a imprecisão do número de

brasileiros vivendo no exterior, as estimativas dos postos consulares, realizadas em

dezembro de 2007, apontam cerca de 3 milhões de brasileiros vivendo fora do País.

Segundo Eduardo Rios Neto e Ernesto Amaral, no artigo “A Gestão Migratória e o

Paradoxo da Grandeza”, a migração internacional de brasileiros tem características

diaspóricas. “Uma diáspora relaciona-se à organização social das comunidades de

origem nos países de destino, sem ruptura de laços com os países de naturalidade,

mantendo certa identidade nacional.” A diáspora funciona como uma rede social,

tendo muitas vezes contribuído para a defesa dos direitos humanos dos migrantes e

para o desenvolvimento nas regiões de origem. De acordo com os autores acima

referidos, a emigração de brasileiros pode ser separada em quatro grandes fluxos,

que se distinguem quanto à documentação, inserção no mercado de trabalho e nível

de seletividade.

O primeiro grande fluxo, ocorrido nos anos 1970, compreende a emigração para os

países da América Latina, mais pronunciadamente para o Paraguai, em busca de

terra e trabalho no campo. Esse fluxo é explicado pelas promessas de terras férteis e

baratas no Paraguai e a implantação de uma política agrícola de modernização no

Brasil, que privilegiou a média e a grande propriedade, provocando a desestruturação

da pequena propriedade. Embora os brasileiros representem cerca de 8% da

população do Paraguai e detenham 1,3 milhões de hectares de terras produtivas do
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país, a maioria dos brasileiros que lá residem estão na condição de ilegalidade.

Chamados de “brasiguaios”, estão permanentemente sujeitos à perseguição policial e

ao pagamento de taxas para obter documentos de validade quase sempre

provisórios. O Paraguai é ainda hoje o segundo país com mais brasileiros, ficando

atrás apenas dos EUA.

O segundo fluxo migratório, que compreende a emigração para a América do Norte,

principalmente para os Estados Unidos e em menor proporção para o Canadá, é

bastante recente, iniciado em meados dos anos 1980. Estudos sugerem que a

emigração para os Estados Unidos era inicialmente vista como uma empreitada

temporária com o objetivo de juntar dinheiro para investir no Brasil. Na passagem

para a década de 1990, começou a ocorrer o retorno para o Brasil e a volta aos

Estados Unidos com objetivos distintos, passando os brasileiros a planejar

permanecer no país de destino. É preciso destacar que, se os primeiros fluxos

migratórios para os EUA foram impulsionados pela crise dos anos 1980, o

crescimento da comunidade brasileira nesse país, especificamente na região de

Boston, foi amplamente influenciado pelas redes sociais que lá se formaram. Do

mesmo modo, é possível supor que o crescimento econômico experimentado pelo

Brasil nos últimos anos, com o aumento do emprego e a valorização do real frente ao

dólar, associado à diminuição do emprego nos EUA e à redução dos ganhos para os

emigrantes naquele país, pode interferir no fluxo migratório, influenciando o desejo de

retorno.

O terceiro fluxo, iniciado também nos anos de 1980, corresponde à migração de

brasileiros descendentes de japoneses para o Japão, para trabalhar como mão de

obra barata e não qualificada nos setores manufatureiros. O fluxo desse contingente

se intensificou após a reforma da política imigratória japonesa, que, entre outras

coisas, legalizou a entrada dos descendentes de japoneses no país. Assim,

diferentemente da maioria das colônias de brasileiros em outros países, os

descendentes de japoneses usufruem da condição de legalidade em sua

permanência no Japão. O caráter de legalidade dos imigrantes no Japão faz com que

a política migratória desse país considere questões como moradia, educação dos

filhos e saúde. O fluxo de brasileiros para o Japão ficou conhecido como movimento
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“dekassegui”, que significa “trabalhar fora de casa”, além de referir-se aos

descendentes de japoneses que vão trabalhar no Japão, em busca de melhores

salários, empregando-se em ocupações de baixa qualificação (trabalhos penosos e

perigosos). Inicialmente a migração de brasileiros para o Japão pretendia ser

temporária, tendo esses como objetivo juntar dinheiro e voltar para o Brasil. No

entanto, na última década, esse caráter temporário passou a ser cada vez menos

claro, verificando-se o aumento da permanência de brasileiros naquele país.

O quarto fluxo compreende a emigração para os países da Europa, notadamente

para a Espanha, o Reino Unido, Portugal e Itália. Em que pesem os fluxos migratórios

para cada um desses países terem características próprias, a dificuldade de

dimensionar o número dos emigrantes brasileiros está presente em todos eles.

Importa destacar que a Europa experimentou um crescimento significativo do fluxo

migratório brasileiro em um curto período de tempo. Ademais, nos anos mais

recentes, observa-se uma mudança no perfil do emigrante brasileiro na Europa,

passando de uma emigração marcada pelo estudo e pelo trabalho de alto rendimento

para o fluxo de trabalhadores de baixa renda e pouco qualificados.

Eduardo Rios Neto e Ernesto Amaral chamam atenção para as mudanças que a

migração internacional vem sofrendo, com destaque para alguns aspectos como a

redução do fluxo irregular de migração para trabalho; o aumento da demanda global

por mão de obra qualificada, com ênfase para o debate sobre “fuga de cérebros” nos

países de origem; a importância da migração dispórica; o papel das remessas

associado à emigração; o início do tratamento da questão na perspectiva multilateral;

e a relação entre migração e direitos humanos.

O atendimento conferido pelo Estado ao emigrante brasileiro no exterior tem

passado por importantes transformações. Durante muito tempo, experimentamos um

paradoxo, que Eduardo Rios chama “paradoxo da grandeza”, que consiste em uma

espécie de vergonha do setor público em admitir a realidade do Brasil em relação aos

emigrantes, devido ao contraste com a grandeza do gigante adormecido. Esse

paradoxo está relacionado com a visão estereotipada do fenômeno da emigração que

a percebe como fracasso. O emigrante que anteriormente era tratado como um

sujeito que não deu certo passa a ser tratado como cidadão, público de política
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pública. Essas foram algumas das questões abordadas por esta Comissão

Extraordinária ao discutir a situação dos emigrantes mineiros e buscar fundamentos

para a formulação de políticas públicas adequadas para o problema em seus

diferentes aspectos.

2 - Desenvolvimento dos trabalhos

A Comissão realizou audiência pública que contou com a participação de oito

convidados expositores e sete Deputados. Segue, abaixo, um resumo da reunião,

com destaque para as exposições realizadas pelos convidados.

Tema: Diagnóstico da situação dos cidadãos mineiros residentes no exterior

A audiência pública foi realizada em 2/7/2009 e teve como objetivo discutir o tema

sob os seguintes aspectos: diagnóstico situacional – trabalhadores em situação

regular e irregular, estudantes –; legislação pertinente; principais serviços públicos

existentes; entidades da sociedade civil de representação, proteção e promoção dos

direitos do emigrante mineiro; remessas dos cidadãos no exterior para o Brasil; e

produção acadêmica sobre a emigração.

Deputados presentes: Chico Uejo, Eros Biondini, Sebastião Helvécio, Wander

Borges, Vanderley Jangrossi, Dalmo Ribeiro Silva e Domingos Sávio.

Convidados presentes: Rinaldo Gonçalves de Almeida, suplente do Conselho

Nacional de Imigração, representando Paulo Sérgio de Almeida, Coordenador-Geral

de Imigração do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE -; Ronaldo Rodegher,

Assessor do Departamento Consular e de Brasileiros no Exterior, representando o

Ministério das Relações Exteriores - MRE -; Rodrigo de Melo Teixeira, da Delegacia

de Migração da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal;

Sueli Siqueira, Professora da Univale; Eduardo Rios Neto, Cedeplar-UFMG; Guenyo

Fujii, Vice-Presidente da Associação Mineira de Cultura Nipo-Brasileira; Yukari

Hamada, Assessora do Escritório do Cônsul-Geral Honorário do Japão em Belo

Horizonte, e Pedro Cuesta, Cônsul da Espanha em Belo Horizonte - Instituto

Cervantes.

A - Exposições

A.1) Rinaldo Gonçalves de Almeida suplente do Conselho Nacional de Imigração,

representando Paulo Sérgio de Almeida, Coordenador-Geral de Imigração do MTE.
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As questões relativas aos emigrantes são historicamente tratadas pelo Ministério

das Relações Exteriores – MRE. O Conselho Nacional de Imigração,

tradicionalmente, cuida dos imigrantes. Contudo, dada a amplitude da sua formação

(oito ministérios, incluindo os das Relações Exteriores e o da Justiça, cinco centrais

sindicais e a comunidade científica), o Conselho passou a receber demandas de

problemas enfrentados por brasileiros residentes no exterior e a atuar, no âmbito de

sua competência, junto com o MRE e os consulados no trato da emigração. Em 2007,

a Plenária do Conselho Nacional de Imigração mudou seu regimento, propondo a sua

transformação em Conselho Nacional das Migrações, que cuidaria dos movimentos

migratórios no País, nos dois sentidos (emigração e imigração). Esse processo está

em tramitação.

Tratados e acordos internacionais que dão sustentação à proteção ao migrante:

A Declaração Universal dos Direitos Humanos faz menção à migração quando trata

do direito à circulação (art. 13º), mas não cria responsabilidades e não faz referência

aos indocumentados, grupo em que se concentra a maior parte dos problemas de

lesão aos direitos humanos enfrentados por brasileiros no exterior. No âmbito da

ONU, existem dois pactos que criam responsabilidades: o Pacto Internacional dos

Direitos Civis e Políticos (1966), que estabelece a lei de circulação, e o Pacto

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1991), que permite que o

país de acolhida defina os direitos sociais do estrangeiro. São pactos antigos que

também não fazem referência aos indocumentados. Foi criada uma nova Convenção

da ONU sobre a proteção dos direitos dos trabalhadores, documentados ou não, e

suas famílias. Trata-se de uma convenção da ONU, e não estritamente da OIT. Os

movimentos sociais e o MRE estão fazendo pressão para que o Brasil ratifique essa

Convenção.

No âmbito da Organização dos Estados Americanos – OEA –, há espaço de

reivindicação de direitos para migrantes não documentados, por meio de uma corte

que trata de lesão aos direitos humanos.

Diagnóstico

De acordo com estimativa realizada pelo Conselho Nacional de Imigração, a

recessão brasileira de 1980 a 2000 gerou 4 milhões de emigrados. Com a superação
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da situação de recessão, espera-se que o País consiga atrair seus nacionais e

oferecer a eles condições de trabalho. Constata-se o aumento do número de

retornados, principalmente dos EUA, Japão e Paraguai.

Ações do Conselho Nacional de Imigração para os brasileiros que vivem no exterior

Cartilha “Brasileiras e Brasileiros no Exterior” - com apoio da OIT, consolidou as

ações dos diversos ministérios. Com neutralidade moral na abordagem da emigração,

a cartilha apresenta os riscos de viver no exterior, os direitos e os deveres dos

brasileiros no exterior e os cuidados no regresso.

Casa de brasileiros no exterior - em parceria com o MRE, a Casa tem atuação para

além das questões consulares e pretende ser espaço de convivência, de organização

e de realização de eventos culturais. A primeira casa foi implantada no Brasil, em Foz

do Iguaçu, para atender os brasileiros que residem no Paraguai e na Argentina

próximos à tríplice fronteira. A próxima casa será implantada no Japão: pretende-se

proporcionar apoio jurídico, articulação com instituições japonesas, cursos de

qualificação e cidadania, contato com a cultura brasileira e com familiares e, por fim,

prestação de informações sobre reinserção no mercado de trabalho brasileiro.

Postos de atendimento do MTE - específicos para apoio à imigração, à emigração e

ao retorno de emigrantes. Já existe um no Município de São Paulo e o próximo será

implantado em Governador Valadares.

Outras Propostas

Planos de qualificação profissional específicos para a qualificação e a requalificação

profissional de brasileiros que retornam do exterior.

Saque do FGTS para os brasileiros que residem no exterior.

A.2) Ronaldo Rodegher, Assessor do Departamento Consular e de Brasileiros no

Exterior, representando o MRE.

Abordou a situação dos emigrantes de acordo com o Estado de origem e os

principais serviços do MRE de apoio aos brasileiros no exterior. Inicialmente,

apresentou um histórico da Subsecretaria-Geral das Comunidades de Brasileiros no

Exterior – SGBE –, que se organiza em dois departamentos: Emigração e Assuntos

Jurídicos e Consular de Brasileiros no Exterior. Criada no final de 2006, para

atendimento à demanda específica da situação dos brasileiros no exterior, a SGBE
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tem por objetivo reforçar a atuação do Itamaraty na área consular, em relação ao

aumento do fluxo de brasileiros no exterior, seja como emigrante, seja como turista,

seja para permanência temporária (estudantes). Outra razão para sua criação foi a

possibilidade de conflitos relativos à emigração gerarem crises políticas entre países,

a exemplo das relações com a Bolívia e com a Espanha.

Estimativa dos brasileiros no exterior

Há aproximadamente 3 milhões de brasileiros vivendo no exterior: 1 milhão nos

EUA; cerca de 500 mil na Europa, que apresentava um vertiginoso crescimento do

fluxo migratório no período anterior à crise iniciada em 2008; 300 mil no Japão, sendo

a maioria significativa de descendentes de japoneses, com a peculiaridade de

estarem todos em situação migratória regular; e cerca de 400 mil pessoas na América

do Sul, onde o fluxo se refere ao movimento de fronteiras. Em razão dessas

características (América do Sul: habitantes das fronteiras; Japão: descendentes de

imigrantes japoneses), podemos dizer que a maior parte dos emigrantes mineiros se

dirige aos EUA e à Europa.

Características das grandes comunidades de emigrantes brasileiros: EUA e Europa

Os EUA concentram a maior comunidade brasileira de emigrantes, sendo também a

mais antiga e a mais tradicional, com iniciativas de associação e de organização e

com a presença de uma rede de solidariedade. Além disso, o corpo consular

brasileiro nos EUA é mais bem equipado, tendo se conformado à demanda de

atendimento mais clássico e já podendo partir para uma relação de atenção mais

moderna, de fomento ao associativismo e à organização dos nacionais que vivem nos

EUA e estímulo a práticas e encontros culturais.

Na Europa, no entanto, isso não acontece, em razão do crescimento significativo do

fluxo migratório num curto período de tempo e também pelo fato de os consulados

não terem conseguido se adaptar a essa nova demanda a contento. Além disso, o

perfil do novo emigrante para a Europa também mudou, de uma emigração mais

marcada pelo estudo e pelo trabalho de alto rendimento para o fluxo de trabalhadores

de baixa renda e pouco qualificados (semelhante ao que se dirige aos EUA), o que se

observou no período pré-crise de 2008. Existem indicadores de intenção de retorno,

como abertura de conta bancária, com movimentação, no Brasil, e solicitação de
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documento de retorno, mas ainda não são significativos.

Assistência prestada aos brasileiros no exterior

Atualmente são 171 postos de atendimento, entre embaixadas, repartições

consulares, consulados e vice-consulados (de fronteira), que executam as seguintes

funções: prestação de serviços que no Brasil são prestados por diversos órgãos -

Receita Federal; registros civis; promoção comercial e cultural (quando não existe

embaixada); assistência consular propriamente dita – localização de brasileiros

desaparecidos, assistência humanitária a presos, assistência a doentes e desvalidos;

assistência consular de segunda geração – fomento ao convívio entre brasileiros, à

sua organização, e apoio a manifestações culturais. Como dito anteriormente, apenas

alguns consulados nos EUA atuam nessa área.

Há uma questão premente, relacionada ao investimento na proteção previdenciária

aos nacionais no exterior. Sobre esse ponto, um acordo de previdência com o Japão

deverá ser assinado no início do próximo ano, garantindo que o tempo de trabalho

fora do País possa ser contado para a aposentadoria. O mesmo acordo será

negociado com os EUA, com previsão de início das negociações ainda para este ano.

A crise econômica provocou o recrudescimento do controle migratório nos EUA,

gerando impacto na assistência consular. Os mecanismos internos de identificação

de emigrantes irregulares foram reforçados, dando ensejo à deportação, que não é

imediata. O processo de deportação é longo e o emigrante fica detido em centros de

emigração, em condições indignas e de flagrante irregularidade, o que tem

demandado uma atuação diferenciada da rede consular brasileira. Diante disso, o

Itamaraty tem promovido iniciativas, dentre as quais se destacam: abertura do

Consulado-Geral em Atlanta; processo de instalação do Consulado do Brasil em

Hartford, em Connecticut, onde há grande concentração de brasileiros; Carteira de

Matrícula Consular - carteira do brasileiro que o referencia a um consulado e que

funciona como porta de entrada para diversos serviços nos EUA; informatização dos

documentos expedidos pela rede consular, com garantia de segurança e

confiabilidade; intensificação dos consulados itinerantes, que possibilita contato mais

próximo do consulado com as comunidades de brasileiros.

I Conferência das Comunidades Brasileiras no Exterior
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Realizada em junho de 2008, no Rio de Janeiro, a I Conferência Brasileiros no

Mundo constituiu um marco do relacionamento do governo brasileiro – por meio do

Itamaraty – com as comunidades de brasileiros no exterior. A Conferência gerou dois

importantes resultados: uma ata, com as demandas dos brasileiros no exterior, e a

formação de um conselho provisório de representantes dos brasileiros no exterior,

para consolidação de um canal de comunicação sólido e legítimo entre os cidadãos

brasileiros no exterior e o Itamaraty. O conselho provisório tem ainda o objetivo de

contribuir com a preparação da II Conferência, que deverá se realizar ainda este ano,

no Rio de Janeiro.

A.3) Rodrigo de Melo Teixeira, da Delegacia de Migração da Superintendência

Regional do Departamento de Polícia Federal (Ministério da Justiça).

O expositor discorreu sobre como se dá o controle migratório no País, abordando

os seguintes aspectos:

Fluxo migratório: controlado, no âmbito externo, pelo Ministério das Relações

Exteriores, que presta assessoria ao brasileiro fora do País e concede visto de

entrada ao estrangeiro. No âmbito interno, o Ministério do Trabalho faz o controle do

estrangeiro que vem trabalhar no País. Há ainda o Ministério da Justiça, que, por

meio da Polícia Federal, faz o controle de entrada de estrangeiro no País e o controle

migratório do brasileiro.

Nova legislação: a legislação que regula a permanência do estrangeiro no País está

defasada. Um novo projeto de lei foi encaminhado ao Congresso Nacional.

Anistia: a partir de uma ampla anistia seria possível maior controle dos estrangeiros

em território nacional.

Investimentos em tecnologia pelo Ministério da Justiça: criação do Sistema de

Tráfego Internacional – STI:

Controle nos aeroportos (novo passaporte - padrão internacional de qualidade, com

dispositivos para se evitar a fraude, o que facilita o acolhimento do brasileiro no

exterior em razão da legitimidade/validade de sua documentação) - controle de

entrada e saída de nacionais e de estrangeiros.

Unificação do registro civil - mediante convênio entre as secretarias de segurança

pública dos Estados e a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da
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Justiça, interligando todas as secretarias de segurança pública.

Reformulação da segurança na aviação civil.

Essas medidas visam a um melhor tratamento para os brasileiros no exterior.

A.4) Sueli Siqueira, Professora da Universidade Vale do Rio Doce – Univale.

A Univale conta com um núcleo de estudos sobre a emigração, que desde 1998

realiza estudos sobre o fenômeno da emigração internacional de mineiros. Em sua

exposição, a Profa. Sueli Siqueira apresentou uma síntese dos resultados desses

estudos acadêmicos.

Historiografia do fluxo migratório

Na década de 1960, jovens da classe média-alta de Governador Valadares, filhos

de fazendeiros, emigraram com visto de trabalho para os EUA (eram 17 jovens). Não

existe relação direta entre a recepção de cidadãos dos EUA na década de 1940 para

exploração de mica e construção da estrada de ferro e a emigração de brasileiros

duas décadas mais tarde para os EUA, a não ser o imaginário cultural. Mas restou

uma família dos EUA em Governador Valadares, que abriu um curso de inglês na

cidade e promoveu o intercâmbio de jovens para estudos. O primeiro que voltou

dessa experiência deu início a esse fluxo de emigração para o trabalho de jovens (no

início 17, que depois levaram outros) de classe média-alta para os EUA. Essa

população estabeleceu uma rede de apoio e de proteção, bem como de constituição

de um fluxo migratório para as regiões de Nova York e Boston. A década de 1980,

por sua vez, é marcada pela crise no Brasil, com expulsão de grande número de

trabalhadores para os EUA, agora não mais de classe média. O desejo é de

ascensão econômica e social.

Impacto da migração no retorno para Governador Valadares e região

Nesse estudo, buscou-se avaliar o impacto da emigração no retorno para a

microrregião, uma vez que o projeto de emigrar está assentado no desejo de ganhar

dinheiro, retornar, investir e ganhar independência econômica. Constatou-se que

embora o projeto de ficar fora do País fosse temporário (por 3 a 5 anos), muitos

permanecem nos EUA por mais de 20 anos. Dos que retornam e investem na região,

cerca de 70% não são bem sucedidos, com perda de investimentos e retorno para os

EUA. Esse insucesso é consequência dos seguintes fatores:
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Durante o tempo de emigração a pessoa não se qualifica. É um tempo de

suspensão, em que a pessoa está fora da sua realidade e se submete a condições de

trabalho a que não se submeteria na cidade de origem.

No retorno, não há busca de qualificação ou de orientação para o negócio. Retorna-

se para um mundo imaginário, para uma cidade que já não existe e para uma família

que também mudou. É nesse mundo imaginário que se quer fazer os investimentos,

sem buscar nenhuma orientação.

O único ativo que o emigrante acumula é o dinheiro. Ele tem necessidade de

mostrar aos outros que foi bem sucedido e acaba gastando mal o dinheiro.

Uma importante constatação da pesquisa refere-se à constituição de uma cultura da

emigração, o que significa que os moradores da região têm a possibilidade de

emigrar como um projeto de vida, fomentada pela aparência de sucesso dos que

emigram. Isso tem efeito danoso para a relação que se estabelece com a cidade e

para a cultura política local: “não preciso lutar pela minha cidadania porque vou

embora”. Há uma desvalorização do saber escolar, pois esse não é um valor

reconhecido na cultura da emigração, uma vez que a escolaridade não qualifica para

o trabalho que irão obter nos EUA.

Como estão os que retornaram

Nesse estudo a preocupação central foi com as condições de saúde dos que

retornaram, ficando evidenciado que boa parte volta doente. As doenças mais

comuns identificadas foram: doenças de pele, que se manifestam em mulheres que

trabalham com faxina, devido à utilização de produtos tóxicos sem a devida proteção;

problemas de estômago, provocados pela má alimentação; problemas psicológicos:

depressão pós-retorno e síndrome do pânico; distúrbios do sono; doenças

musculares.

Pesquisa em andamento: o retorno em razão da crise

O fenômeno migratório é estudado nas 25 cidades da região Leste. Desde 2006 foi

possível observar a diminuição da oferta de emprego e a redução do ganho para os

emigrantes da região nos EUA. A situação se agravou em 2008 em função da crise.

Muitos emigrantes manifestaram o desejo de retornar. A pesquisa envolveu 398

pessoas que retornaram definitivamente entre setembro de 2007 e janeiro de 2009.
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Os dados, ainda que preliminares, são preocupantes: quanto ao motivo do retorno, foi

detectado que o custo/benefício da permanência não é mais positivo; 18% tinham

microempresas nos EUA, na área da construção civil, e perderam investimentos na

ciranda da casa própria; 27% estão voltando com algum dinheiro (entre 40 mil e 150

mil reais); 63% têm a intenção de voltar para o mercado de trabalho brasileiro, mas

isso é preocupante, pois não investiram em qualificação profissional quando

estiveram no exterior e não têm qualificação, com algum diferencial, para enfrentar as

exigências do mercado de trabalho brasileiro atual; 28% pretendem imigrar para a

Europa, acreditando que a situação lá estaria melhor do que nos EUA.

Políticas adotadas

Algumas políticas foram adotadas para amenizar a situação indicada pela pesquisa,

entre as quais se destacam: Centro de Informação, Apoio e Amparo à Família e ao

Trabalhador no Exterior – Ciaat –, um centro de apoio ao brasileiro e suas famílias no

retorno; Programa de qualificação do emigrante retornante, em uma parceria da CEF,

Sebrae e BID (lançado em 11/6/2009); Cartilha do Ciaat sobre a cultura da emigração

e sobre a realidade da emigração, destinada ao ensino fundamental e médio, que

está sendo divulgada nas escolas no Município de Governador Valadares.

A.5) Eduardo Rios Neto, Professor do Cedeplar - UFMG.

Além de professor, Eduardo Rios é Presidente da Comissão Nacional de População

e Desenvolvimento, do governo federal. Essa Comissão tem por objetivo fazer a

interação entre o Poder Executivo Federal e a academia, relacionando estudo

científico e política pública. Por essa razão, participa como observador no Conselho

Nacional de Imigração - CNIG.

Histórico das migrações internacionais

A partir da década de 1980, o Brasil deixou de ser um país de imigração para ser

um país de emigração, período em que o saldo migratório passou a ser negativo:

mais saída de brasileiros do que entrada de estrangeiros. Na década de 1990, as

estimativas indicam um certo arrefecimento no volume de emigração, mas os

números detalhados sobre a situação da emigração do final dos anos 1990 só serão

conhecidos com os dados do censo de 2010, que estarão disponíveis a partir de

2012. Estima-se que há uma quantidade significativa de brasileiros vivendo no
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exterior, com cenários que apresentam números bem diferentes: variação entre 1 e 6

milhões. Independentemente da magnitude desse número, a emigração é um

fenômeno a ser considerado.

Em qualquer estimativa, os EUA são o foco da maior diáspora brasileira. Na

Europa, chama a atenção, além da Espanha, o Reino Unido, Portugal e Itália. As

estatísticas de Portugal podem ser falhas, pois Portugal pode figurar como porta de

entrada para a Europa. O Japão é um importante cenário da emigração brasileira, já

se identificando atualmente casos de brasileiros sem documentação, em situação

irregular. Somente agora chegamos a um amadurecimento institucional desse

fenômeno e podemos articular políticas mais robustas para lidar com ele. Trata-se de

um momento de institucionalização do fenômeno da migração. Algumas medidas

relativas a remessas e serviços consulares estão sendo tomadas: formalização das

remessas pelas instituições bancárias. O primeiro investimento nesse sentido foi com

o Japão (de onde as remessas são 100% formais), apesar de os EUA serem o maior

mercado; assistência consular (MRE) - só agora estão aprendendo a atender a

comunidade de brasileiros fora dos procedimentos ditos normais.

Avanços na regulação da emigração brasileira - MRE

Reconhecendo a emigração como um fenômeno de um mundo globalizado que dá

direito ao cidadão de viver em uma comunidade global, algumas instituições

brasileiras apresentam avanços no trato da questão: mudança no arcabouço

institucional - criação da Subsecretaria das Comunidades Brasileiras no Exterior e do

Núcleo de Assistência a Brasileiros no Exterior; realização da I Conferência das

Comunidades de Brasileiros no Exterior e organização da II Conferência, a se realizar

ainda este ano; marco regulatório - mudança na lei do estrangeiro e integração no

âmbito do governo federal.

Eduardo Rios defendeu um melhor tratamento para o brasileiro que reside no

exterior - antes entendido como um sujeito que não deu certo, agora passa a ser

público de política pública. Quem emigra não tem o perfil do Programa Bolsa-Família,

tem escolaridade média superior à da população brasileira, embora, quando a rede se

estabelece, essa escolaridade possa cair. O fato é que emigrar não quer dizer

diploma de fracasso no país de origem.
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Drenagem de cérebros

O expositor chamou a atenção para um tipo de migração chamado de “brain drain”

(drenagem de cérebros), isto é, migração de talentos. Segundo ele, a maior demanda

por trabalho qualificado em escala global pode, nos tempos atuais, ser um gargalo ao

desenvolvimento local. O Brasil pode vir a perder profissionais qualificados para as

economias desenvolvidas e, ao mesmo tempo, precisar recorrer a profissionais

qualificados de países vizinhos. A demanda global por pessoas escolarizadas será

muito maior após a crise. E, nesse sentido, temos de pensar no fenômeno da

drenagem de cérebros.

Migração diaspórica

Os mineiros fazem migração diaspórica, pois não esquecem a origem: mantêm uma

rede nos países de destino; mantêm as tradições culturais; mantêm a visão do

retorno, mesmo que no imaginário; e mantêm o envio das remessas.

As remessas

Tratar as remessas como uma coisa genuinamente boa seria como tratar o

migrante como uma espécie de “commodity” de exportação. Mas não dá para negar

que ela tem importância econômica, apesar de seu uso ser da soberania individual.

Só de a remessa entrar no Brasil ela já gera divisas, isso se entrar legalmente.

Portanto, ela é para Minas e para o Brasil um ativo.

Proposta

Eduardo Rios sugeriu que esta Comissão se debruçasse sobre a questão das

remessas e propôs a geração de capital social da rede de migrantes, com

contribuição dos migrantes e do Estado.

A.6) Pedro Cuesta, Cônsul da Espanha em Belo Horizonte - Instituto Cervantes.

A emigração é um fenômeno novo na Espanha. Os dados apontam que há 963 mil

emigrantes espanhóis, principalmente na Europa, e cerca de 5 milhões de

estrangeiros vivendo na Espanha.

Como o governo espanhol tem lidado com esse fenômeno? O governo espanhol

tem buscado incluir os estrangeiros que estão cooperando com o desenvolvimento do

país. Os programas de inclusão estão baseados sobretudo no conhecimento da

cultura e da língua espanhola. Por meio do reconhecimento do direito universal à



____________________________________________________________________________
1873

educação, é assegurado o acesso à escola a todo estrangeiro residente no país,

regular ou não.

O Instituto Cervantes, em parceria com o governo, oferece programa de

aprendizado na língua espanhola e apoio escolar. No Brasil, além do ensino da

língua, o Instituto contribui para a divulgação da cultura espanhola, de modo que os

interessados em migrar tenham uma boa percepção do que é a realidade da vida na

Espanha. Recentemente foi inaugurada uma sede do Instituto Cervantes em Belo

Horizonte, totalizando nove institutos espalhados pelo País. O Brasil é o País com

maior número de estudantes de língua espanhola, o que demonstra o interesse do

povo brasileiro por aquela cultura.

B) Debate

B.1) Deputado Sebastião Helvécio

Fez as seguintes indagações: ao representante do MTE, sobre o financiamento das

Casas do Brasil no exterior e sobre a programação de expansão desse atendimento;

ao representante do MRE, se existe no trabalho consular alguma ação de apoio e

estímulo ao domínio da língua, como é feito pela Espanha; ao Prof. Eduardo Rios,

solicitou que encaminhasse por escrito suas sugestões para serem apreciadas pela

Comissão e incorporadas ao relatório final.

Apresentou as seguintes sugestões, a partir dos estudos abordados pela Profa.

Sueli Siqueira em sua exposição: acolhimento imediato da diretriz de qualificação

daquele que regressa - criar no âmbito estadual uma política nos moldes da federal

(aproveitar a revisão do PPAG); sugerir ao MTE a implantação de um programa de

qualificação profissional específico para os que retornam.

B.2) Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Argumentou que o debate deve sempre considerar o papel que o Legislativo pode

efetivamente assumir para a implantação de políticas públicas para os migrantes. Em

referência à sanção da nova lei do estrangeiro, solicitou ao Sr. Rinaldo Gonçalves de

Almeida que apontasse o que mudou. Sugeriu que a Comissão de Constituição e

Justiça acompanhasse os trabalhos desta Comissão Extraordinária, para contribuir

quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

B.3) Deputado Chico Uejo



____________________________________________________________________________
1874

Solicitou apoio dos expositores para a formulação de propostas de políticas

direcionadas aos emigrantes, levando-se em conta algumas questões: o papel dos

Estados nas políticas de apoio aos emigrantes; as redes de apoio – seu papel talvez

seja maior do que o do apoio consular. Como estabelecer políticas de Estado que

valorizem o trabalho dessas entidades de apoio aos brasileiros no exterior e qual é a

efetividade desse apoio? as políticas de reinserção; os filhos pequenos dos

emigrantes brasileiros não conseguem se adaptar nas escolas, não se qualificam

nem para o país de destino nem para o de origem, ficam semi analfabetos. Como

enfrentar essa questão?

B.4) Rinaldo Gonçalves de Almeida

Casa do Brasil: está sendo implantada a primeira Casa fora do País, na cidade de

Hamamatsu, no Japão. As próximas provavelmente serão implantadas em Boston,

nos EUA, em razão do tamanho da população brasileira nessa cidade, e na Espanha.

Segundo seu entendimento, implementada a primeira, que servirá de modelo, as

outras serão replicadas com maior facilidade.

Está sendo sancionada a lei de anistia aos estrangeiros que vivem no Brasil. Para o

Brasil reivindicar boas condições de acolhimento de seus nacionais no exterior, ele dá

um bom exemplo de regularização, sinaliza que é possível o acolhimento.

Outro grande avanço deverá ser a aprovação do Estatuto do Estrangeiro. Por ser

polêmico, embora necessário e muito interessante, ainda não se conseguiu consenso

para sua aprovação. Com a sanção da anistia, o governo encaminhará nova proposta

de consenso do Estatuto do Estrangeiro, já com mais condições de aprovação.

Uma comitiva do Conselho Nacional de Migração foi ao Japão a fim de observar a

situação de crianças e adolescentes brasileiros sem escola naquele país e buscar

soluções para o problema junto ao governo japonês. O governo japonês se mostrou

sensível e criou um grupo de trabalho para tratar da questão.

Em relação à inserção dos que retornam, é preciso buscar alternativas para

aproveitar e valorizar a experiência desses brasileiros. Um plano de qualificação

específico para os migrantes seria importante.

B.5) Ronaldo Rodegher

Ensino de inglês ao migrante brasileiro: recursos da área cultural do MRE são
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tradicionalmente voltados para a promoção da cultura brasileira no exterior. Não

existia previsão orçamentária para a formação do brasileiro emigrado na língua do

país de destino, mas o Ministério está revendo essa situação, criando novas rubricas

para se adaptar às demandas atuais.

O Japão tem particularidades. O MRE está articulando com o MEC medidas de

apoio aos brasileiros residentes no Japão (crianças e adolescentes), para promoção

da escolaridade. A legislação japonesa não obriga pais estrangeiros a matricularem

seus filhos nos colégios. Essa obrigação existe apenas para os japoneses. É preciso

que haja uma mudança nisso. O Itamaraty tem cobrado isso.

A educação integra um conjunto de medidas que o governo japonês anunciou no

início do ano e que entraram em vigor em abril. São medidas de apoio aos

trabalhadores imigrantes, principalmente brasileiros. Uma das medidas anunciadas foi

o auxílio do governo japonês para o retorno do imigrante brasileiro, mas o governo

japonês voltou atrás, deixando de impedir o retorno do migrante ao Japão, como

originalmente proposto, em razão de intervenção do Itamaraty.

O papel dos Estados: o Itamaraty encaminha diversas demandas às instituições

estaduais e as articula, como os serviços de saúde, por exemplo. A articulação com

organismos da sociedade civil poderia ser uma boa atuação dos Estados, reforçando

a rede de solidariedade.

B.6) Sueli Siqueira

Há vários estudos acadêmicos sobre o tema: existem pesquisas sobre a situação

das crianças e sobre a geração nascida no exterior, além de pesquisa sobre a

religiosidade.

Apresentou três sugestões: a reinserção do brasileiro que retorna, na perspectiva

social - atendimento socioassistencial e de saúde, não se pensando somente na

qualificação profissional; divulgação de informações sobre o que é imigrar;

investimento em educação à distância do Brasil para os brasileiros no exterior, com

uma proposta bem formatada e direcionada a esse grupo, que o qualifique para a

permanência e para o retorno.

B.7) Eduardo Rios Neto

Educação: gostou da ideia da educação à distância. O Brasil tem experiência nisso
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e seria muito interessante fazer esse investimento, inclusive no escopo do Telecurso

da Fundação Roberto Marinho.

Trata-se de um desafio para o Estado de Minas Gerais, sob dois aspectos:

1) O retorno:

Investimento em educação: a utilização do ensino a distância é uma alternativa

fantástica.

Socialização do retornado na escola - a definição da série de regresso é

preocupante, e o problema central é a língua, o domínio da língua portuguesa -

adaptação do capital humano formado no exterior para as exigências da escola

brasileira de forma flexível e que não o expulse da escola. Cuidado com a

“enturmação”, realizando-se uma ação afirmativa nesse sentido, para que o retornado

não se frustre em relação ao investimento em sua escolaridade.

A formação profissional faz mais sentido no senso comum do que no senso

científico - a demanda é por educação formal.

2) A diáspora:

É um fenômeno que veio para ficar, mesmo que motivado por causas diferentes ao

longo do tempo. Portanto, torna-se necessário pensar políticas públicas voltadas para

o tema. Sugeriu que se utilize como exemplo a experiência do México.

3. Recomendações

No transcorrer dos trabalhos da Comissão foram apresentadas sugestões de

intervenções que extrapolam a competência do Estado, mas que podem ser por ele

apoiadas, e outras que podem ser efetivadas diretamente no nível estadual de

governo. Listamos, a seguir, as sugestões apresentadas, sob a forma de

recomendações gerais e de propostas ao PPAG.

3.1- Recomendações gerais

Apoio à implantação de posto de atendimento do MTE, específico para atendimento

à imigração, emigração e retornados, no Estado. Previsão de implantação de um

posto em Governador Valadares.

Investimento em educação à distância do Brasil para os brasileiros no exterior, com

uma proposta bem formatada e direcionada a esse grupo, que o qualifique para a

permanência e para o retorno.
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Apoio a propostas que garantam proteção previdenciária aos trabalhadores

brasileiros no exterior.

Investimento em educação formal para os que retornam.

Constituição de uma rede de migrantes, com formação de capital social a partir da

contribuição dos próprios migrantes e do Estado.

Encaminhamento ao MTE de sugestão de implantação de um programa de

qualificação profissional específico para os retornados.

Inclusão de conteúdos relativos à migração nas escolas dos Municípios onde há

grande fluxo de emigração, com a utilização de material didático, a exemplo da

cartilha do Ciaat sobre a cultura e a realidade da emigração, utilizada em Governador

Valadares, e da cartilha do MTE/MRE.

Garantia de inclusão social do brasileiro que retorna, por meio de atendimento

socioassistencial e de saúde.

3.2 - Propostas ao PPAG

Plano de qualificação profissional específico para os mineiros que retornam do

exterior.

Apoio aos Municípios para a implantação de Centros de Informação, Apoio e

Amparo à Família e ao Trabalhador no Exterior – Ciaat –, voltados para o brasileiro e

suas famílias no retorno.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Chico Uejo, Coordenador - Eros Biondini - Tiago Ulisses.

- Publique-se para os fins do parágrafo único do art. 114 do Regimento Interno.

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado André Quintão, solicitando a retirada

de tramitação do Projeto de Lei nº 3.523/2009. A Presidência defere o requerimento

de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o

projeto.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.368 e 3.480/2009 (À

sanção.).
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O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Domingos Sávio,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o

requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, colegas Deputados, todos que nos

acompanham na Assembleia ou que nos assistem pela TV Assembleia. De modo

especial, cumprimento todos os estudantes da UninCor, todas as lideranças que aqui

vieram. Parabenizo-os pelo espírito de luta, pela iniciativa, pela disposição de lutar

pelo direito de seguir buscando sua formação profissional qualificada, sonho que

desejamos ser de todos os brasileiros. Não podemos baixar a guarda e desistir dessa

bandeira. Para construir um Brasil melhor, a educação é fundamental, é a base de

tudo. Para que cada ser humano possa construir sua vida e sua família com

dignidade, é fundamental que tenha uma profissão e seus sonhos viabilizados.

Vivi a experiência do movimento estudantil como Presidente de Diretório Acadêmico

na UFMG, e, com certeza, isso foi um dos pilares da minha formação, do meu espírito

cidadão. Vejo, aqui, mais que estudantes, vejo cidadãos comprometidos com a luta

por algo que é essencial a toda sociedade e organização de uma verdadeira nação.

Justamente por essa preocupação e pelo respeito a cada um de vocês, inscrevi-me

para dirigir-lhes algumas palavras e refletirmos sobre esse justo movimento para

garantir o direito de que possam seguir em frente, ser respeitados e ver esses

problemas superados.

De pronto, quero dizer da minha absoluta solidariedade e disposição de conhecer

melhor o problema para, assim, saber como ajudá-los. A minha primeira palavra em

relação a esse desafio é de prudência, diria até de alerta. Por isso digo que é uma

palavra de respeito a cada um de vocês. A primeira coisa que é inaceitável em uma

situação difícil como a que vocês já estão enfrentando e que precisa de soluções

verdadeiras é permitir qualquer uso de vocês ou do seu movimento ou da luta e das

dificuldades que estão vivendo para ações proselitistas ou demagógicas. Isso é

inaceitável. É preciso que tenhamos a clareza de conversar, e é onde reside o

respeito, conhecendo o problema e identificando com clareza quais são as soluções

possíveis e quais os mecanismos para alcançá-las.
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Portanto minha primeira palavra é dizer que estou ao lado de vocês, mas não estou

disposto a enganá-los nem a estabelecer nenhum tipo de expectativa ilusória. Isso é

uma atitude de respeito por todos os que estão aqui. Digo isso para fazer a seguinte

análise: temos um problema, e é legítimo buscar o apoio dos governos. O poder

público tem uma responsabilidade com a educação. É certo também que o Estado

brasileiro se organiza em níveis de responsabilidade. E aí está uma dificuldade,

porque nossa cidadania está se formando e a maioria da nossa gente, mesmo

aqueles que já se formaram antes de vocês, não sabe como se organiza o Estado

brasileiro; às vezes até advogados, quanto mais os profissionais das áreas de

humanas, exatas e biomédicas.

O Estado brasileiro organiza-se nos níveis de Município, Estado e União. A

educação é obrigação de todos os níveis. A educação básica, o ensino fundamental,

é, prioritariamente, obrigação do Município; a educação média é, prioritariamente,

obrigação do governo do Estado; e a educação superior e técnica é, prioritariamente,

obrigação do governo federal. Essas premissas precisam estar claras para fazermos

uma discussão, buscando apoio do Estado e do governo federal. É preciso saber o

nível de competência, que também vem da organização do Estado. Competência no

sentido de ter o poder de tomar decisão.

Relembrando o meu compromisso permanente, estaremos nesta luta com

franqueza, não só nos 15 minutos que tenho de prazo, que é muito pouco, mas

também no meu gabinete ou onde vocês determinarem, em local apropriado, mais

para debater e ouvir mais do que falar.

Tenho acompanhado a luta por um ensino superior gratuito em Minas desde o

primeiro dia em que cheguei aqui. Temos problemas gravíssimos. Como já foi dito

pelo orador que me antecedeu, temos problemas no ensino superior estadualizado. A

Uemg é um desafio e uma luta permanente. Fui autor da proposta que criou a Frente

Parlamentar Pró-Uemg e venho lutando por essa causa desde o início. Lutamos

muito para que várias unidades semelhantes à UninCor pudessem ser

estadualizadas, porque lá também há estudantes como vocês, que, com uma

dificuldade enorme, tentam concluir o curso superior. Conseguimos criar um

programa chamado Pró-Uemg, que já foi um passo para financiar o aluno mais
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carente, mas não conseguimos, de maneira alguma, estadualizar as que vinham

lutando por isso desde a Constituição de 1988.

Para terem uma ideia da dificuldade no aspecto de competência, de poder ou não a

Assembleia resolver, foi aprovada uma emenda à Constituição nesta Casa, do

Deputado Paulo Piau, grande Deputado, lutador por causas como essa. A emenda

diz o seguinte: “Fica o governo do Estado obrigado a aplicar no mínimo 1% do seu

orçamento na Uemg”. Em princípio, é até muito pouco, mas isso já ajudaria a resolver

muita coisa.

Naquela época, o Governador era o Itamar Franco, e poderia ter sido outro - não

estou criticando-o. A sua assessoria entendeu que a Assembleia não tem autonomia

para dizer o que o Estado fará quando implica gastos. E isso é verdade. A Câmara

Federal trata de regular esse limite de competência nas Casas Legislativas. O Itamar

Franco, no exercício de Governador, arguiu a inconstitucionalidade dessa emenda,

que era o sonho das unidades da Uemg para terem dinheiro e serem absorvidas, com

uma Adin. O Supremo julgou inconstitucional a emenda votada por unanimidade na

Casa Legislativa. Faço essa abordagem não para jogar uma ducha de água fria, mas

para ser realista e responsável. Seguramente há de haver caminhos, mas, se

caminhos que já foram trilhados se mostraram ineficientes, temos de procurar outro,

seguro, até em respeito a vocês. Posso dizer que assinarei um documento e

trabalharei para que, a partir do ano que vem, o Estado banque o custo e a UninCor

funcione como uma universidade estadual. Mas tenho poder para isso? Os 77

Deputados juntos têm poder para isso? Não. Então temos de ter o poder de

interlocução com o governo do Estado. Vejo com muito respeito a Oposição desta

Casa tomar para si essa bandeira e dizer que estadualizarão a UninCor. Ótimo. Mas

quem tem, de fato, a possibilidade de tomar essa decisão e, efetivamente, investir o

dinheiro público é o Poder Executivo do Estado. Isso é fato inconteste. Vejo, de

maneira muito saudável e oportuna, abrirmos o diálogo. Vamos buscar a

estadualização.

Conclamo o Deputado Carlin Moura e toda a bancada que tem livre acesso ao

Presidente da República e ao governo federal a discutirmos também a federalização.

Acabamos de conseguir algumas unidades federalizadas em Minas, portanto não
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estou falando de algo impossível. Aliás, o governo federal, tendo a obrigação

prioritária de assumir o ensino superior, está fazendo um belo trabalho. Por ser do

PSDB, não estou aqui para fazer críticas ao Lula, porque há coisas positivas no

governo federal. Uma delas é que ele tem ampliado, e muito, a oferta de ensino

superior federal no País. Por que não essa tese ser pelo menos considerada?

Voltemos à hipótese de uma estadualização, até porque não seria factível da minha

parte dizer que farei interlocução para vocês virarem universidade federal. Acho que

eu seria talvez uma das pessoas com menor possibilidade de viabilizar isso, por mais

que o Presidente Lula seja respeitoso e trate bem a todos. Não acredito que seria

sensato com vocês eu dizer que serei o interlocutor com o Presidente Lula para a

UninCor virar universidade federal. Acredito que eu, o Deputado João Leite e todos os

Deputados, assim como os da Oposição - porque, em Minas, o Governador Aécio e o

Vice-Governador Anastasia jamais deixaram de receber as sugestões e a presença

da Oposição nas decisões do interesse de Minas -, vemos, aliás, termino as minhas

palavras sobre esse assunto, com muita clareza que temos um grande desafio de

interlocução com o governo. Se a solução dos problemas da UninCor passasse por

uma emenda constitucional e um projeto de lei nesta Casa, faríamos um esforço

concentrado para votá-lo hoje. Nenhum Deputado seria contra a oferecer um ensino

público e gratuito de qualidade para cada um dos jovens que aqui vieram. Ninguém

jamais vacilaria sobre isso. No entanto, num gesto de respeito a vocês, sejamos

realistas. Propor-lhes algo que as decisões do Supremo já provaram ser

absolutamente inviável do ponto de vista constitucional não me parece o melhor

caminho. Portanto, como Líder da Maioria, quero dizer a cada um, principalmente aos

que estão organizando e liderando o processo, que estarei à disposição para

qualquer reunião que queiram realizar. Não tenho dúvida de que essa Maioria, que

representa aproximadamente 60 Deputados nesta Casa - aliás, permitam-me que fale

em nome de todos eles, sem exceção -, está a favor de vocês, mas por um caminho

que seja viável. Devemos buscar construir esse caminho juntos, dialogar, sentar com

o governo e verificar a realidade da instituição hoje e o que é possível ser absorvido.

É tudo ou só os cursos? Estão falando em absorver ou não os passivos trabalhistas?

Qual é a proposta real? Então devemos negociar com o governo. No meu
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entendimento, acredito que esse seja o único caminho que nos poderá levar a uma

solução. Aliás, quero uma solução, e não apenas uma palavra que arranque aplausos

ou passe simpatia da minha parte. No próximo mês, os senhores têm uma

mensalidade para pagar; no ano que vem, têm o desafio de saber se terão aula,

professores e poderão concluir o curso. Tenho de ter responsabilidade com isso.

Além disso, não posso alimentar uma expectativa sem ter clareza de que tenha

possibilidade de êxito. Essa é a experiência que tenho não só como parlamentar há

alguns anos aqui, mas também como ex-Vereador e ex-Prefeito. Após estar aqui

dentro, tendo como formação a área biomédica, pois sou médico-veterinário, fui

procurar fazer uma pós-graduação em direito público, porque me sinto funcionário de

vocês - aliás, digo, com clareza, que nunca fui procurar fazê-la para me gabar ou

dizer que tenho títulos. Não é o meu propósito seguir essa carreira, mas sim ter

condições de responder à altura, ou seja, à expectativa daqueles que nos puseram

aqui. Fazemos leis e não podemos ignorá-las. Quem as faz tem, no mínimo, de saber

que existe uma Constituição no Brasil, uma hierarquia entre as leis e o Estado de

Direito organizado, a fim de não estabelecer para as pessoas uma expectativa muito

agradável e arrancar aplausos, mas depois, no dia seguinte, dizer o que ele já sabia:

“queríamos que se resolvesse dessa maneira, mas a área jurídica disse que não dá”.

Ora, por que falou que não dá? Porque já sabia que não dava. Então é preciso ter

essa clareza e franqueza.

Finalizo, deixando, mais uma vez, para cada um dos senhores os meus

cumprimentos por virem aqui e brigarem pelo seu direito. Esse é o palco correto. Está

certo! Agora é preciso estabelecer as atitudes que devemos tomar. No meu

entendimento, se queremos que o Estado assuma e passe a ser o responsável pela

sequência dos cursos de vocês, isso passa inevitavelmente por um acordo com o

governo do Estado. É preciso estabelecermos os canais de interlocução com o

Governador Aécio Neves e o Prof. Anastasia e, de forma franca e sincera,

verificarmos se vamos fazer. Aliás, terá de passar na Assembleia, mas a iniciativa da

lei tem de ser do governo do Estado, que é quem tem de assinar e mandar para cá.

Do contrário, ela nasce morta. Isso precisa ficar claro. Estou falando tudo isso para

uma plateia que certamente compreende o meu propósito de respeito a vocês. É
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preciso realmente lutar para que haja uma solução verdadeira. Parabéns! Muito

obrigado.

O Sr. Presidente - 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 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 - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

alunos da UninCor, aproveitarei a fala do Deputado Domingos Sávio para fazer um

esclarecimento maior, pois, quando me pronunciei mais cedo, grande parte dos

estudantes não estavam aqui.

O Deputado Carlin Moura apresentou uma PEC, que já assinamos, e também

colhemos a assinatura da maioria das pessoas. No entanto, falei ao grupo que me

visitou em meu gabinete que me comporto igualmente ao Deputado Domingos Sávio.

Ou seja, não venderei ilusão a ninguém. Sabemos que uma PEC demora dois ou três

anos e tem de estar em acordo com o Estado, porque, quando se cria uma despesa,

o projeto deverá originar-se do Poder Executivo.

Gostaria de pedir a vocês que ouçam o que irei propor ao Líder da Maioria. De

acordo com os números da dívida - algo em torno de R$2.400.000,00, que depois

baixou para R$1.700.000,00, com intervenção -, há uma dificuldade de caixa para

pagamento dos professores de três unidades. Se não me engano, havia um atraso de

pagamento de salário de três meses em algumas unidades e, em outras, um atraso

de cinco meses. Diante disso, os professores entraram em greve por falta de

pagamento, e os alunos estão com medo de não concluir os cursos. Isso é verdade.

Só vejo uma maneira de o nosso Líder da Maioria nos ajudar: procurar a Secretaria

de Estado de Educação, o próprio Vice-Governador e o Governador do Estado, a fim

de obter recurso extraordinário nessa reta final de ano. Trata-se de um recurso

extraordinário de governo para uma fundação, afinal fundações podem receber

recursos públicos. Seria um apelo ao Governador, com o intuito de aportar um

recurso imediato, negociado naturalmente com a Promotora de Justiça, que está

fazendo intervenção, e, é claro, sem deixar de olhar também as pessoas que no

passado dilapidaram o patrimônio da fundação. Se a Promotora entrou com o pedido
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é porque há alguma coisa errada na administração da UninCor. Teríamos de travar

uma luta para esclarecer isso.

Peço ao Líder da Maioria para, juntos, levarmos ao governo a proposta de um

recurso excepcional. Nesse caso, convidaríamos a Promotora que faz a intervenção -

no meu gabinete, tenho o nome dela anotado -, para que nos diga qual é a quantia

necessária para pagar os professores e encerrar, enfim, esse ciclo. No ano que vem,

buscaremos uma outra solução um pouco mais favorável ou, talvez, definitiva.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Desde já agradeço ao Deputado Getúlio

Neiva a oportunidade de aprofundar o debate sobre essa matéria. Sou um admirador

do Deputado Getúlio Neiva, que tem uma postura ética e sempre pautada pela

verdade e pelo compromisso com as causas públicas. Deputado, saiba que, mais do

que nunca, estamos juntos nessa luta. Concordo inteiramente com V. Exa., pois é

preciso ter clareza do que é causa urgente, urgentíssima. Afinal, cursos de nível

superior, especialmente alguns, não podem sofrer uma interrupção, tendo seu

problema resolvido depois de um ou dois anos. Precisamos de soluções de curto

prazo e que tenham respaldo legal. É bom que o Ministério Público esteja

acompanhando; é bom que uma solução não invalide a necessidade de se fiscalizar o

passado, de se tomarem atitudes firmes contra aqueles que, por alguma razão, se

tenham valido de expedientes escusos diante de uma instituição fundacional, que não

pode, em hipótese alguma, atender a interesses pessoais.

Mais uma vez, firmo aqui, assim como o fiz com os alunos e as lideranças que aqui

vieram, esse compromisso. Juntos, buscaremos um diálogo. Acredito ser esse o

caminho, principalmente se a entidade estiver sendo administrada de acordo com um

processo que, apesar de não ser o mais agradável nem o ideal, no mínimo poderá

assegurar maior transparência e clareza na aplicação do dinheiro público.

Por exemplo, se há dinheiro público, é preciso contar com o acompanhamento do

Ministério Público, de todos os partícipes do processo, como alunos, professores e

dirigentes, tendo a clareza de como esse recurso está sendo aplicado.

É preciso acompanhar cada centavo que será aplicado, para que de fato resulte em

benefício aos estudantes, para continuidade de instituição de ensino importante para

Minas e para o Brasil.
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Estarei ao lado de V. Exa. e de todos os outros colegas. Obviamente precisamos

ouvir um pouco mais os estudantes, aqueles que estão lá. Penso que seria oportuno

ouvir a Promotora Pública que está cuidando do caso, pois esse assunto requer

atitudes. Não há como dizer: “Olha, apagaremos todo o passado, esqueceremos que

isso existiu e começaremos como universidade estadual, do zero”. Não há esse

passe de mágica. É preciso também ter a capacidade de enfrentar o problema que

existe, o qual V. Exa. expôs com muita propriedade. O problema é imediato e exige

ação imediata. No que depender de mim, estarei à disposição. E, claro, volto a

lembrar o princípio da legalidade, da transparência, de não se venderem ilusões. Não

podemos responder pelo Poder Executivo, mas podemos levar ao Poder Executivo

apelo em nome de vocês. Certamente o faremos.

O Deputado Getúlio Neiva - Obrigado, Deputado Domingos Sávio. Concederei

aparte ao nobre colega Délio Malheiros. Mas gostaria, Délio, de que você fosse

testemunha, pois participou disto aqui, no passado - você e o Domingos Sávio

estavam aqui antes. Lembro-me de que a Deputada da minha cidade, Maria José

Haueisen, ficou aqui, durante 16 anos, iludindo os estudantes da Fenord, dizendo que

estadualizaria essa faculdade. Quem conhece a lei sabe muito bem que houve,

naquela época, emenda constitucional que dava prazo para as fundações se

habilitarem. Então continua havendo esta conversinha de que podem habilitar-se.

Não há jeito mais de fazê-lo, pois o prazo foi perdido. Quem não se habilitou está

fora. Agora é preciso buscar outras soluções, como endossar a PEC do Carlin Moura

e continuar este trabalho, até por pressão para buscar solução. Há a Fenord em

Teófilo Otôni, fundada mais ou menos na mesma época da UninCor, que está

funcionando, mas nunca pode ser estadualizada. Não há possibilidade de

estadualização se não houver iniciativa do Poder Executivo. Com muita alegria,

concedo aparte ao Deputado Délio Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros (em aparte) - Deputado Getúlio Neiva, acho

extremamente oportuno fazer este registro: ainda ontem, em Brasília, estive

preocupado com a notícia que foi amplamente divulgada na cidade de V. Exa., Teófilo

Otôni, de que estava garantida pela Prefeita a faculdade de medicina naquela cidade.

A imprensa local colocou entre aspas a fala do Fernando Haddad, Ministro da
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Educação, de que estava tudo garantido para Teófilo Otôni e que Diamantina não

teria unidade alguma na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e do

Mucuri, no que diz respeito à faculdade de medicina. Não foi surpresa quando a Dra.

Maria Paula Dallari, Secretária Executiva do Ministério da Educação, pessoa

extremamente séria, disse, com todas as letras, na presença de várias pessoas: “O

Ministro não disse isto, não garantiu isto. A faculdade não irá para Teófilo Otôni da

forma como foi dito. Será realizado estudo, em abril, pelo Programa Nacional de

Educação - PNE. Não temos professores, não temos recursos”. Portanto não é bem

como foi dito pela imprensa na cidade de V. Exa., o que a Prefeita divulgou, de que

essa faculdade estava garantida e haveria vestibular logo. Estou falando isso para V.

Exa. porque ontem estivemos no Ministério.

No que diz respeito à UninCor, é extremamente preocupante, pois ainda não temos

a chamada portabilidade dos cursos, grande luta, em que poderá haver mudança de

determinado curso de uma faculdade para outra, sem maiores traumas. Aqui não é

possível fazer, de forma tão simples, a tal estadualização. Este é debate que deve ser

instalado nesta Casa; aliás, tenho certeza de que V. Exa. dele participará ativamente.

Disse aos estudantes hoje que fizemos dois requerimentos: um da Comissão de

Defesa do Consumidor, que trata deste assunto, pois é relação de consumo entre

estudante e faculdade; e outro da Comissão de Administração Pública, que tem, em

sua atribuição, serviços públicos estaduais. Evidentemente, a eventual

estadualização passaria pela Comissão de Administração Pública, que presidimos.

Portanto, em um prazo máximo de 10 dias, creio eu já estaremos discutindo esse

assunto em audiência pública nessas duas comissões. Avisaremos a data aos

estudantes. Tenho certeza de que V. Exa. dará imprescindível contribuição, dada a

preocupação e o abnegado trabalho de V. Exa., que conhece profundamente o

assunto, para que encontremos uma alternativa e não deixemos ao relento esses

estudantes, seja em razão de administração temerária por parte da diretoria da

instituição, seja por outros motivos. Vamos aliás conversar também com o Ministério

Público, porque não adianta uma intervenção pura e simples se não encontrarmos

uma solução para os problemas de gestão da instituição. Portanto, agradeço a V.

Exa., e, tenho certeza, vamos trabalhar juntos nesse processo.
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O Deputado Getúlio Neiva - Eu é que agradeço, Deputado Délio Malheiros,

profundo entendedor desse assunto e que, junto conosco, luta para criar as

faculdades de medicina de Teófilo Otôni e de Diamantina. Não estamos lutando

apenas por uma, mas pelas duas. Lutamos para criar a faculdade de medicina com a

ajuda do Ademir Camilo em Brasília. Mas o que estou dizendo para os estudantes é

que eles tenham certa percepção de que o assunto não pode ser motivo de engano,

de engodo, de enrolação. Das quatro propostas apresentadas pelo Deputado Carlin

Moura, poderíamos continuar com as quatro. As quatro ideias são boas, mas existe

uma emergência. Essa emergência exige uma conversa nossa com o Líder da

Maioria, com o Líder do Governo, uma ida ao Vice-Governador, à Secretária de

Educação, ao Governador, para buscar o socorro financeiro imediato porque a

questão é salarial. Se não se pagar o salário dos professores, não haverá aula.

Temos que resolver esse problema e ter a sinceridade de voltar aqui e falar que

fizemos tudo que podíamos, mas que não conseguimos.

Estive conversando com os estudantes e falei que não sou demagogo de plantão,

que não gosto de assunto que não pode ser tratado diretamente e com solução

rápida. Então, meu propósito é marcar uma audiência, rapidamente, para

conversarmos com o governo, para que se aporte um recurso extraordinário para a

UninCor, enquanto, pelo lado da Assembleia, tomem-se algumas providências. O

Deputado André Quintão, especialista nesse assunto, pode nos ajudar muito. A

proposta de emenda à Constituição está aí e pode servir como instrumento de

pressão. Não acredito na sua viabilização. Vai rodar seis meses, um ano, dois anos,

vai ficar rodando enquanto não houver uma determinação do governo do Estado, uma

decisão sobre se quer ou não assumir esses compromissos. Então, nossa posição é

de que as Bancadas do PMDB, do PT e do PCdoB estejam unidas nessa luta com a

ajuda, já confessada aqui publicamente, do Líder da Maioria, para buscarmos junto

ao governo do Estado uma possibilidade de solução de problemas inadiáveis como o

retorno às aulas, a continuação da carga horária, a conclusão do ciclo deste semestre

e a garantia do início do primeiro ciclo do ano que vem. Esse é o compromisso que

assumimos com vocês, alunos da UninCor, com a maior sinceridade. Vamos buscar a

solução rapidamente. De hoje para amanhã vamos tentar marcar uma audiência para
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buscar uma solução para o caso de vocês, e certamente, tão logo tenhamos notícias,

estaremos no Plenário para fornecer informações. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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 André Quintão. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Deputados, alunos, trabalhadores,

estudantes da UninCor que acompanham nossos trabalhos. Acompanhei

atentamente os últimos pronunciamentos relacionados a esse tema relevante para

Minas Gerais. Na parte da manhã já havia participado com o Deputado Carlin Moura,

com a Deputada Gláucia Brandão e com o Deputado Dalmo Ribeiro Silva de parte de

uma reunião da Comissão de Educação, quando esse assunto foi tratado.

Fiz questão de vir aqui, Deputado Carlin, para expor alguns argumentos,

posicionamentos pessoais e, tenho certeza, também do nosso partido.

Primeiramente, vale um debate mais amplo sobre a importância do ensino superior

para o desenvolvimento de um Estado. Não podemos analisar a questão do ensino

superior simplesmente do ponto de vista formal, dizendo que o ensino infantil é

responsabilidade municipal; o fundamental, do Município com apoio do Estado; o

médio, do Estado; o superior, da União. Na questão do cofinanciamento, todos os

Poderes constituem fundos, inclusive no caso da educação básica, com a

contribuição de todos os níveis do governo, para ofertar, em quantidade e qualidade,

a educação básica, hoje a cargo do Fundeb.

Temos exemplos Brasil afora de participação do Estado no financiamento do ensino

superior. Vejam, por exemplo, a USP, em São Paulo, e a UERJ, no Rio de Janeiro.

Poderíamos falar de outros Estados. Percebemos, então, a importância que essas

instituições mantidas pelos governos estaduais têm no desenvolvimento da pesquisa,

na formação de profissionais e no fomento a projeto regional.

Precisamos - e essa é uma lacuna que Minas Gerais tem - pressionar o governo e o

Estado de Minas Gerais para que não apenas aportem recursos para a educação

básica e para o ensino médio, como se não houvesse a necessidade do próprio

Estado de um fomento regionalizado às instituições públicas de ensino superior.
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Aliás, temos de acalentar o sonho do ensino superior gratuito e não simplesmente

entregá-lo ao mercado e à iniciativa privada.

Sabemos que não se resolve essa questão da noite para o dia, com apenas um

discurso ou num passe de mágica; também temos de ter, como representantes no

Legislativo, como cidadãos e cidadãs, um projeto de País, de Estado e de sociedade.

Por isso considero que esse debate sobre ensino superior público e gratuito em

Minas Gerais é estratégico para o desenvolvimento com justiça social no Estado.

Parabenizo, assim, o Deputado Carlin Moura, por ter trazido a esta Casa esse

debate, no geral, e a questão específica da UninCor. A questão da UninCor está

vinculada a uma visão estratégica sobre o papel da formação superior em Minas

Gerais.

Essa é a primeira consideração. A segunda diz respeito à questão da PEC. Tentei

fazer um aparte ao Deputado Líder da Maioria. Discordo dele quando, no seu

discurso, dá a entender que há um óbice, uma dificuldade, inclusive regimental e

constitucional. Queria dizer que a PEC foi assinada pelo Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que é o Presidente da Comissão de Justiça. Não acredito que ele assinaria

uma proposta de emenda à Constituição com algum tipo de vício de

constitucionalidade ou de juridicidade. Discordo também quando diz que se tratava de

uma PEC da Oposição. Aqui não há Oposição nem governo quando estamos falando

de ensino superior público e gratuito. Há aqui a causa da UninCor, principalmente dos

estudantes e dos direitos dos alunos que precisam concluir os seus cursos e estão

nessa instituição.

A PEC foi assinada por vários Deputados e várias Deputadas do governo e da

Oposição. Sabemos que nenhuma bancada sozinha, nem de Oposição, nem de

governo, aprova uma PEC sozinha. Uma andorinha só, aqui, não faz verão. É lógico

que uma luta como essa tem questões de curto e médio prazos, para solução

definitiva. Hoje, aliás, Deputado Carlin Moura, foi aprovada uma audiência pública

exatamente para avaliarmos as questões de curto prazo, ouvirmos o Ministério

Público, analisarmos as questões jurídicas, estratégicas e a PEC.

Então, essa questão está sendo tratada, tendo à frente o Deputado Carlin Moura,

com muita responsabilidade. Ninguém aqui quer vender ilusão. Entretanto, não
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podemos matar um sonho diante da dificuldade da luta. Se fosse assim, a sociedade

não se transformaria, não acabaríamos com a escravidão, não teríamos tantas

conquistas em outros países e no nosso, ao longo dos anos, dos séculos e da nossa

história. Se não elevarmos o patamar de sonhos - e sonhos que possam ser

transformados em realidades próximas ao cotidiano -, a luta não avançará. Tenho

certeza de que os representantes e os estudantes sabem da dimensão dessa luta,

até pelo nível de formação e cidadania dos presentes. Eles sabem das dificuldades,

sabem que nada se resolverá em um passe de mágica, apenas pela vontade ou pelo

compromisso de um ou outro. Logicamente, precisamos desse diálogo, envolvendo

todas as bancadas e partidos. Obviamente, a vontade política do Governador e do

governo do Estado contará muito. Se a iniciativa vier do governo, não haverá

problema algum. Tenho a certeza de que o Deputado Carlin Moura acatará isso na

mesma hora, pois a melhor solução será aquela que melhor atender aos interesses

hoje discutidos aqui, neste Plenário. Não se trata de nenhum tipo de paternidade.

Temos que reconhecer que é uma luta que exige o empenho, o compromisso e a

força de todos.

Queria, Deputado Carlin Moura, pedir a deferência do Deputado José Henrique,

para conceder um aparte ao Deputado Almir Paraca, que não estava aqui no

momento em que foi chamado, pois estava em uma entrevista. A palavra, então, foi

passada imediatamente para este Deputado, em função da importância do assunto.

Queria, Deputado Carlin Moura, parabenizá-lo e também ao Deputado Dalmo Ribeiro

Silva e à Deputada Gláucia Brandão. Sugerimos que, já neste PPAG, apresente-se

uma ação em médio prazo, uma vez que uma ação em curto prazo já é discutida por

nós nas reuniões e apresentada nas proposições expostas por vários Deputados.

Podemos também já colocar, nas leis orçamentárias e no Plano Plurianual, uma ação

específica que busque equacionar a situação de maneira definitiva. Se estamos aqui,

precisamos procurar as alternativas a nosso alcance. Quanto às que estão ao

alcance do governo estadual, ele deve tomá-las - esperamos e vamos lutar para que

isso aconteça.

O Deputado Almir Paraca (em aparte) - Deputado André Quintão, nosso grande

companheiro da Bancada do PT; Deputado Carlin Moura, que está puxando esta
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discussão e tratando com muita responsabilidade o tema, gostaríamos de dar nossa

contribuição ressaltando que estamos diante de uma situação simbólica,

considerando-se o que precisa, de fato, ser feito em relação não apenas ao ensino

superior em Minas Gerais, mas também ao ensino técnico profissionalizante, ou seja,

é preciso dar condições efetivas para que se promova a qualificação da mão de obra

e para que a nossa juventude esteja preparada para o mercado de trabalho. Estamos

assistindo, em nível nacional, a um trabalho do governo federal e do Presidente Lula,

como foi bem exposto pelo Deputado Padre João, nosso Líder, e a um investimento

sistemático na universidade pública brasileira e na rede dos institutos federais de

educação, que serão multiplicados por três ao final dos oito anos de governo Lula.

Precisamos fazer com que essa mesma disposição se instale em Minas Gerais.

Portanto estamos diante de um tema, entre muitos outros que precisam ser tratados

com muita propriedade, em um debate que já se instala em Minas Gerais com vistas

à sucessão.

Com certeza, vamos aqui somar forças a esse trabalho do Deputado Carlin Moura.

Todos nós, da nossa bancada, já subscrevemos a PEC, vamos acompanhar o debate

e daremos a nossa contribuição. Não temos dúvida de que o debate precisa ser

aprofundado. Precisamos tratar de todas as demais instituições que, se não estão na

mesma situação da UninCor, encontram-se em situação difícil. Até mesmo a

Unimontes, a maior universidade estadual do Estado de Minas Gerais, ainda está

muito distante de cumprir o seu verdadeiro papel.

Portanto queremos parabenizar os estudantes pela manifestação. Vocês precisam

realmente ampliar essa mobilização, pois estamos vivendo um momento muito bom

no Brasil, muito alvissareiro, muito promissor. Precisamos recuperar a organização

social, a fim de fazer com que essas grandes bandeiras, essas grandes questões -

como a educação pública, gratuita e de qualidade, à altura do que merece o povo de

Minas Gerais e do Brasil - entrem de forma definitiva na agenda deste Estado,

porque, na agenda do País, o Presidente Lula já as colocou. Então contamos com

vocês para ampliar e aprofundar o debate.

Fizemos, Deputado André Quintão, inscrição segundo o art. 70, pois gostaria de

citar... Porque isso dialoga com a questão da universidade pública, do ensino público
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gratuito e de qualidade. Então estamos participando de um debate, trazendo para a

Assembleia, de forma oficial, por intermédio de um projeto de lei, a discussão a

respeito das tecnologias sociais, como instrumento efetivo de promover o

desenvolvimento sustentável no nosso Estado e no País. A discussão entre ciência,

tecnologia e inovação está transformando-se em um verdadeiro movimento, de fato,

verdadeiramente ao alcance da nossa população, ao alcance do nosso povo,

disponibilizando todo conhecimento para as pequenas comunidades, a fim de

resolver seus diversos problemas, como habitação, saúde, educação, energia,

assistência social. São inúmeras as soluções já testadas, aplicadas, sistematizadas,

as quais estão disponíveis no Banco de Tecnologias Sociais da Fundação Banco do

Brasil, entre outras fontes. Ainda ontem, à noite, eu estava em Brasília durante o

evento de entrega do Prêmio da Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social, 5ª

edição, do ano de 2009. Assim conhecemos as 24 finalistas e as 8 tecnologias sociais

premiadas - várias tecnologias do Estado de Minas Gerais. Voltarei ao tema em outro

momento, Sr. Presidente, para explicitar, com mais clareza, a importância desse

nosso projeto na Assembleia de Minas Gerais.

Devolvo a palavra ao Deputado André Quintão, agradecendo a oportunidade de nos

somarmos ao esforço pela universidade pública, pelo ensino público gratuito e de

qualidade no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado André Quintão* - Muito obrigado, Deputado. Vou conceder aparte ao

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, lembrando-lhe, Deputado, de uma importante

contribuição de V. Exa. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva apresentou aqui uma PEC

de tombamento da Serra da Moeda, com outros Deputados. Muitas pessoas, naquele

momento, falaram: “Mas uma PEC de tombamento? Não é possível”. Mas a PEC

gerou uma comissão especial, um amplo debate, que resultou num entendimento que

hoje vai possibilitar a preservação ambiental sem prejudicar a atividade de mineração.

Ou seja, foi o resultado de uma PEC do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a quem

concedo aparte com o maior prazer, um dos maiores constitucionalistas, que preside,

com muita responsabilidade, a nossa Comissão de Constituição e Justiça. Então

concedo aparte ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Muito obrigado a V. Exa. Também
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espero que a nossa PEC em favor da UninCor seja tão vitoriosa quanto a Serra da

Moeda. Hoje, desde as primeiras horas da manhã, inauguramos a nossa reunião da

Comissão de Educação, e estiveram presentes V. Exa., o Deputado Carlin Moura, a

Deputada Gláucia Brandão e vários alunos, professores e pais. V. Exa. está

realmente tocando em um assunto importante. Temos uma contribuição muito forte a

prestar ao ensino e particularmente à UninCor. E mais ainda, Deputado André

Quintão, porque é do meu Sul de Minas. Estou desde 1999 como parlamentar e, há

dez anos, tenho trabalhado muito pela UninCor. Todas as ações que temos, desde

Três Corações, com a implantação dos câmpus, deram visibilidade para a

implantação de câmpus em Betim, em Ibirité, em Pará de Minas, em Belo Horizonte.

Isso aconteceu em decorrência de uma proposta de emenda de minha autoria

também, e realmente me conforta e me faz participar. Com certeza, faz com que

tenhamos uma reflexão muito forte sobre a UninCor. São 43 anos de luta. Hoje o

contexto pedagógico-curricular dos alunos, de todos que fazem parte da estrutura da

Unicor é muito forte. Tenho falado e falarei sempre: a UninCor é patrimônio nosso,

dos mineiros que depositaram sua confiança e hoje são grandes profissionais,

trabalhando em todo o Estado, pelo Brasil e pelo exterior. Então, essa universidade

deu, sim, a fonte da sabedoria. Devemos fazer uma reflexão sobre este momento

difícil por que passa a universidade. Tenho a satisfação, juntamente com V. Exa. e

com o Deputado Carlin Moura, de ser um dos autores dessa proposta, porque

entendo que é o mecanismo viável para debatermos. Vamos ter a comissão especial

e traremos toda a administração, o Ministério Público, o governo, para debater

conosco. Não podemos permitir que essa situação perdure ao longo do tempo. Já

realizamos inúmeras audiências públicas sobre a UninCor, com objetivo de

apresentar esclarecimentos, porque a Assembleia efetivamente poderia contribuir.

Mas agora não, a responsabilidade é muito grande e é desta Casa. Com certeza não

faltará apoio de nenhum Deputado que tenha sensibilidade em defesa do nosso

ensino superior, dessa instituição sementeira, de educação, de respeito, de

credibilidade.

Fico feliz de ouvir V. Exa, Presidente da Comissão de Participação Popular, e o

Deputado Carlin Moura, com quem temos conversado muito. Vamos avante e
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abriremos um elo de negociação com o governo e com quem for necessário para a

sobrevivência e para o respeito a todos os que fazem hoje a UninCor, os que já

fizeram e os que farão a história dessa universidade. Parabéns a V. Exa. e um abraço

a todos.

O Deputado André Quintão* - Muito obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Concedo aparte ao Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Deputado André Quintão, estava reunido

com a comissão de alunos aqui ao lado, e eles próprios estão tendo plena convicção

desse debate que V. Exa. está promovendo da tribuna. São 5 mil alunos,

provenientes de Três Corações, São Gonçalo do Sapucaí, Caxambu, Betim, Belo

Horizonte, Ibirité, Itaguara, Pará de Minas e Pitangui. A UninCor é uma universidade

que representa a grande amplitude que tem Minas Gerais. O importante, Deputado, é

a defesa do ensino público e gratuito, e a mobilização desses alunos tem esse

objetivo.

Deixo aqui a informação de que a nossa PEC acaba de conquistar as assinaturas

necessárias para tramitação. Essa luta é suprapartidária.

O que está em jogo aqui não são os interesses dos partidos políticos, mas os dos

legisladores mineiros em defesa da escola pública. Rapidamente agradeço e torno

público que todos os partidos estão aderindo a essa proposta de emenda à

Constituição, em que constam as assinaturas deste parlarmentar, Deputado Carlin

Moura, e dos Deputados André Quintão, do ilustre Presidente da Comissão de

Constituição e Justiça, Dalmo Ribeiro Silva, Adelmo Carneiro Leão, Almir Paraca,

Antônio Júlio, Ademir Lucas, Antônio Genaro, Carlos Gomes, Délio Malheiros, Dimas

Fabiano, Gláucia Brandão, Duarte Bechir, Doutor Viana, Getúlio Neiva, Gustavo

Valadares, José Henrique, Lafayette de Andrada, Maria Tereza Lara, Rêmolo Aloise,

Inácio Franco, João Leite, Padre João, Pinduca Ferreira, Sargento Rodrigues, Tiago

Ulisses e Wander Borges. Há assinaturas suficientes para tramitação. Vários outros

Deputados manifestaram interesse em assinar essa proposta. Talvez por outros

compromissos, não tiveram oportunidade de assiná-la. Repito, Deputado André

Quintão, este interesse, a defesa da escola de ensino superior e do acesso à

universidade pública e gratuita, está acima dos partidos políticos. Parabenizo, mais
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uma vez, a força da mobilização dos estudantes, dos professores e dos trabalhadores

da UninCor.

O Deputado André Quintão* - Deputado Carlin Moura, agradeço o aparte. Gostaria

que V. Exa. fizesse a entrega oficial da proposta de emenda à Constituição ao nosso

Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, para que ele agilize a entrada da mesma

nesta Casa.

Agradeço ao Presidente o tempo adicional a mim concedido. Esta Casa está

fazendo sua parte. Os estudantes têm plena consciência de todo o caminho que

deverá ser trilhado. Começamos a caminhada pelo primeiro passo, e esse passo hoje

é vitorioso. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Esta Presidência recebe, com

satisfação, a proposta de emenda à Constituição e solicita à assessoria que proceda,

de forma regimental, ao seu recebimento e ao consequente processamento.

* - Sem revisão do orador.

Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - 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 as especiais de amanhã, dia 26, às 9 e às 20 horas, nos termos dos

editais de convocação, bem como para a ordinária também de amanhã, às 14 horas,

com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição

anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 18/11/2009

Às 10h32min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Carlin Moura e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Gláucia Brandão,
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dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a deliberar sobre

proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício do Sr. José Bonifácio

Borges de Andrada, Advogado-Geral do Estado, publicado no “Diário do Legislativo”

em 12/11/2009. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir as Sras. Tereza Cristina da Silva, Aluna da Unincor - BH; Ledna Bettcher,

Coordenadora do Curso de Enfermagem da Unincor - câmpus BH; e Luiza Adelaide

Lafetá, Presidente da UEE - MG, e os Srs. Natan Oliveira Andrade, Unincor - BH;

Jamerson Izidro, Diretor Executivo Nacional dos Estudantes de Medicina; Luiz Jabur

Júnior, da Comissão Pró-Estadualização Unincor - Medicina; Estevão Cruz, Diretor da

UEE - MG; Marco Aurélio Trindade Fogaça, Presidente da Comissão Estudantil Pró-

Estadualização Unincor; e Romário Lopes da Rocha, Diretor do Sindicato dos

Professores do Estado de Minas Gerais; que são convidados a tomar assento à

mesa, para expor assuntos referentes à Unincor. É concedida 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. O Projeto de Lei nº 2.215/2008 é retirado da pauta,

atendendo-se a requerimento do Deputado Carlin Moura, aprovado pela Comissão.

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs

3.766, 3.770, 3.780 e 3.796/2009, que receberam parecer por sua aprovação.

Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 4.963/2009. Submetidos a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 2.261/2008, 2.977, 3.306, 3.347, 3.419, 3.527, 3.538,

3.552, 3.574, 3.584, 3.606, 3.612, 3.618, 3.620, 3.622, 3.623, 3.689 e 3.702/2009.

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,



____________________________________________________________________________
1897

são aprovados requerimentos dos Deputados Carlin Moura em que solicita seja

recebida comissão de estudantes da Unincor, para tratar de assuntos referentes a

essa instituição de ensino superior; Padre João em que solicita reunião de audiência

pública para discutir a autonomia universitária da Unimontes e a necessidade de se

garantirem recursos no Orçamento do Estado, para investimento na carreira dos

servidores da universidade; em que solicita reunião de audiência pública para discutir

e dar encaminhamentos à inclusão das Escolas Famílias Agrícolas do Estado de

Minas Gerais no Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Estado da

Educação; Sargento Rodrigues em que solicita reunião de audiência pública para

discutir as irregularidades na administração e denúncia de assédio moral, bem como

as condições de trabalho dos servidores efetivos e contratados da Escola Municipal

Dona Gabriela Leite Araújo, localizada no Bairro Industrial, em 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, 25 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gláucia Brandão - Carlin Moura.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/11/2009

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Braulio Braz,

Ronaldo Magalhães e Ademir Lucas, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ronaldo Magalhães,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final e acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 3.582, 3.589, 3.602, 3.643, 3.724, 3.735 e 3.749/2009

(Deputado Ronaldo Magalhães); 3.760, 3.762, 3.763, 3.768, 3.769, 3.771, 3.792 e

3.804/2009 (Deputado Ademir Lucas). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a
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apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.582, 3.589, 3.602,

3.643, 3.724, 3.735 e 3.749/2009 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães); 3.760,

3.762, 3.763, 3.768, 3.769, 3.771, 3.792 e 3.804/2009 (relator: Deputado Ademir

Lucas). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas - Dimas Fabiano.

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 18/11/2009

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Paulo Guedes e Doutor Ronaldo, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Antônio Genaro. Havendo número

regimental, a Presidente, Deputada Cecília Ferramenta, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Ronaldo, dispensa a

leitura da ata da reunião 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 Decreto nº 44.035, de 2005, que disciplina a

autorização para prestação de serviço fretado de transporte rodoviário intermunicipal

de pessoas, e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir, a Presidência

comunica o recebimento de ofício do Sr. José Teodoro Diniz, Presidente da Câmara

Municipal de Coromandel publicado no “Diário do Legislativo” de 12/11/2009. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Lindberg

Ribeiro Garcia, Assessor Técnico da Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas - Setop -, representando o Secretário, Fuad Jorge Noman Filho; Paulo

Rubens Pereira Diniz, Diretor de Fiscalização do Departamento de Estradas e

Rodagem - DER-MG -, representando o Diretor-Geral, José Élcio Santos Monteze;

Fernando Antônio Silveira, Coordenador da Comissão Processante da Diretoria de

Fiscalização do DER-MG; Luiz Alberto Grande, Gerente de Transporte Fretado de
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Passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres em Minas Gerais -

ANTT-MG -, representando o Coordenador Administrativo, Ewerton Laranjo

Mendonça; Márcio José do Couto, Vice-Presidente da Associação de

Transportadores Terrestres de Passageiros e de Cargas do Estado de Minas Gerais -

ATTPC-; Renata Vieira Gomes, advogada da ATTPC; e Luiz Cláudio Figueiredo,

Delegado e Coordenador de Administração de Trânsito do Departamento de Trânsito

de Minas Gerais - Detran-MG -, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Paulo Guedes, autor do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa a

palavra aos convidados, para que façam suas exposições. 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 Ruy Muniz em que solicita seja realizada audiência pública com a

finalidade de obter informações sobre os motivos que levaram a Secretaria de Estado

de Fazenda - SEF - a fechar o posto fiscal Ariston Coelho no Município de Montes

Claros; Almir Paraca em que solicita seja realizada audiência pública, com o objetivo

de debater o III Diagnóstico “Defensorias Públicas no Brasil”, elaborado pela

Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça; Carlin Moura em que

solicita seja realizada audiência pública, em Malacacheta, destinada a debater a falta

dos serviços de abastecimento de água e saneamento básico nesse Município, bem

como as obras dos “links” faltantes na região, em especial o que interliga

Malacacheta a Água Boa; e Cecília Ferramenta em que solicita sejam enviados

ofícios aos Prefeitos Municipais do Estado, encaminhando o novo cronograma de

organização da 4ª Conferência Nacional das Cidades. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e

dos demais participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente - Ademir Lucas - Doutor Ronaldo - Wander Borges.
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ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/11/2009

Às 10 horas, comparecem no Centro Cultural Itália Zucato a Deputada Gláucia

Brandão e o Deputado Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado Juninho Araújo,

por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Doutor Ronaldo. Havendo número regimental, a

Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em

audiência pública, o tombamento da Praça Prefeito Mário Zucato. O Presidente

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. José Rafael de

Castro Ribeiro, Prefeito Municipal de Monte Sião; Vereador João Paulo Ribeiro,

Presidente da Câmara Municipal de Monte Sião; Padre Simão Cirineo, da Paróquia

Nossa Senhora da Medalha Milagrosa; João Tadeu Dorta Machado, Presidente da

Associação Comercial e Industrial de Monte Sião - Acims -; José Ayrton Labegalini,

Presidente da Fundação Paschoal Andretta, mantenedora do Museu Histórico e

Geográfico de Monte Sião; Marco Antônio Meiken, Promotor de Justiça; e José Aírton

Zucato, Presidente do Circolo Brasileiro de Monte Sião, que são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais;

logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.

Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta 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, 25 de novembro de 2009.

Getúlio Neiva, Presidente - Ademir Lucas - Cecília Ferramenta.

ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

23/11/2009
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Às 14 horas, comparecem na Câmara Municipal de Salto da Divisa os Deputados

Durval Ângelo e Padre João (substituindo o Deputado Vanderlei Miranda, por

indicação da Liderança do Bloco PMDB-PT-PCdoB), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, dá

por aprovada a ata da reunião anterior, que é subscrita pelos Deputados presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a obter, em audiência pública,

esclarecimentos sobre os conflitos agrários que ocorrem na área do Acampamento D.

Luciano Mendes, na Fazenda Monte Cristo, naquele Município, e as ameaças de

morte que estaria sofrendo a Irmã Geralda Magela Fonseca. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Afonso Henrique de

Miranda Teixeira, Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de

Justiça de Defesa dos Direitos Humanos, de Apoio Comunitário e de Conflitos

Agrários, representando o Sr. Gercino José da Silva Filho, Ouvidor Agrário Nacional e

Presidente da Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo; Gilson de

Souza, Superintendente Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma

Agrária - Incra -; o Frei Gilvander Luís Moreira, Assessor da Comissão Pastoral da

Terra; o Maj. PM Itamar Rodrigues Soares, Subcomandante do 44º Batalhão de

Polícia Militar, representando o Cel. PM Sandro Lúcio Fonseca, Comandante da 15ª

Região de Polícia Militar; o Sr. Helder Carvalhal de Almeida, Delegado de Polícia de

Jacinto; D. Hugo Maria van Steekelenburg, Bispo de Almenara; a Irmã Geralda

Magela Fonseca; o Sr. Vanderlei Martin, representante do Movimento dos

Trabalhadores Rurais sem Terra - MST -; a Sra. Maressa da Silva Miranda, Diretora

do Escritório de Direitos Humanos, e o Sr. Lázaro Augusto dos Reis, Diretor do

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, que são convidados a tomar

assento à mesa. O Presidente, coautor do requerimento que originou a reunião, tece

suas considerações iniciais e, logo após, concede a palavra ao Deputado Padre João,

também autor do requerimento. A seguir, 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.
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Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Fahim Sawan - Vanderlei Miranda.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.467/2008

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar a denominação de João Balbino dos Reis à rodovia que liga os

Municípios de Varzelândia e Ibiracatu.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/6/2008 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas. Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 24/6/2008, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, a

fim de obter informações sobre o referido trecho rodoviário.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.467/2008 tem por finalidade dar a denominação de João

Balbino dos Reis à rodovia que liga os Municípios de Varzelândia e Ibiracatu.

No tocante à competência normativa, as matérias que só podem ser reguladas pela

União estão listadas no art. 22 da Constituição da República; as que são reguladas

pelo Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura a

prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e suplementar as

legislações federal e estadual, para melhor atender às suas peculiaridades. Quanto

ao Estado membro a regra básica está consagrada no § 1° do art. 25, que lhe faculta

tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo da União nem do

Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios públicos não
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constitui assunto de competência privativa da União nem do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

Com relação à deflagração do processo legislativo, a matéria não se encontra entre

as reservadas pelo art. 66 da Constituição do Estado à Mesa da Assembleia ou aos

titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de

Contas. Pode, portanto, ser apresentada por membro desta Casa.

Apesar dessas considerações, cabe ressaltar que o Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, por meio de nota técnica datada

de 26/6/2008, emitiu parecer contrário à proposição em exame, informando que o

trecho que se pretende denominar já possui denominação oficial.

Com efeito, a Lei no 16.377, de 2006, dá a denominação de Prefeito Vicente Pereira

à rodovia que liga os Municípios de Varzelândia e Ibiracatu.

Tendo em vista essa constatação e a perpetuação de toda homenagem pública, o

caráter de perenidade deve ser mantido, em respeito ao princípio da razoabilidade.

Apenas um fato novo que maculasse a reputação do homenageado poderia justificar

a mudança de denominação, mas como isso não ocorreu, ela deve permanecer.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 2.467/2008.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Duarte Bechir - Padre João - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 3.254 /2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em tela tem por objetivo

dar denominação de Rodovia Vereador Edson Aguiar Mota à Rodovia LMG-674, que

liga o Município de Ibiaí ao entroncamento da BR-365.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 25/4/2009, a matéria foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas.
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Vem agora a esta Comissão para o exame preliminar dos aspectos jurídico,

constitucional e legal, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188, do

Regimento Interno.

Em 12/5/2009, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –, a

fim de obter informações sobre o referido trecho. De posse da resposta, passamos à

análise do projeto de lei.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.254/2009 tem por finalidade dar a denominação de Rodovia

Vereador Edson Aguiar Mota à Rodovia LMG-674, que liga o Município de Ibiaí ao

entroncamento da BR-365.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão elencadas no art. 22 da

Constituição da República. As que são reguladas pelo Município estão previstas no

art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse

local e suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas

peculiaridades. Ao Estado membro cabe, de acordo com o § 1° do art. 25, tratar das

matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que fixa as

condições para se dar nome aos próprios do Estado e estabelece ser da competência

do Legislativo dispor sobre a matéria, além de exigir que o homenageado seja

falecido e que se tenha destacado por serviços prestados à coletividade.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira não inseriu a matéria em tela no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e

Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a

apresentação do projeto por membro deste Parlamento.

Ressalte-se que o Diretor-Geral do DER-MG, por meio da nota técnica de

14/8/2009, manifestou-se favoravelmente à pretensão do projeto de lei em análise,
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uma vez que o referido trecho não possui denominação oficial.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.254/2009.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Duarte

Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 3.282 /2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em tela tem por objetivo dar

denominação de Rodovia Juca Antônio ao trecho da LMG-788 que liga os Municípios

de Alvarenga e Tarumirim.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 1º/5/2009, a matéria foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas.

Vem agora a esta relatoria para o exame preliminar dos aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art.

188, do Regimento Interno.

Em 19/5/2009, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, a

fim de obter informações sobre o referido trecho. De posse da resposta, passamos à

análise do projeto de lei.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.282/2009 tem por finalidade dar a denominação de Juca

Antônio ao trecho da LMG-788 que liga os Municípios de Alvarenga e Tarumirim.

Na Constituição da República, no que se refere à competência normativa, as

matérias que só podem ser reguladas pela União estão listadas no art. 22 e as que

são reguladas pelo Município estão previstas no art. 30. Com relação ao Estado

membro o § 1° do art. 25 faculta-lhe tratar das mat érias que não se enquadram no

campo privativo da União nem do Município.
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À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União nem do Município, podendo ser objeto de

disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei nº 13.408, de 1999, que dispõe sobre a

matéria, estabelecendo a exigência de que o homenageado seja falecido e que se

tenha destacado por serviços prestados à coletividade. Ademais, a Carta mineira não

inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos

titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério

Público, sendo adequada a apresentação do projeto em tela por membro deste

Parlamento.

Cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, em resposta à diligência solicitada,

manifestou-se, por meio de nota técnica datada de 14/8/2009, favoravelmente à

pretensão do projeto de lei em análise, informando que se trata de rodovia municipal,

que está sob sua jurisdição, por meio de convênio de delegação.

Observe-se que o referido trecho faz parte do Programa de Pavimentação de

Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios - Pró-Acesso -, da Secretaria de

Estado de Transportes e Obras Públicas, que tem como finalidade contribuir para o

desenvolvimento socioeconômico de Municípios com baixo Índice de

Desenvolvimento Humano - IDH - e precária conexão com a rede viária principal, por

meio da melhoria e da pavimentação da infraestrutura rodoviária de acesso.

Em decorrência disso, apresentamos a Emenda nº 1, redigida ao final deste

parecer, que acrescenta parágrafo único ao art. 1º, com o objetivo de esclarecer esse

fato, além de identificar corretamente o trecho que se pretende denominar, pois ele

não corresponde à LMG-788.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 3.282/2009 com a Em enda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica denominado Rodovia Juca Antônio o trecho que liga os Municípios de

Alvarenga e Tarumirim.
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Parágrafo único - O trecho rodoviário de que trata esta lei faz parte do Programa de

Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios - Pró-Acesso -, da

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.”.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Duarte Bechir - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 3.628 /2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela tem por objetivo dar

denominação de Guadalupe Antônio Cardozo à Rodovia MG-275, no trecho que liga

o Município de Rio Espera ao entroncamento do Município de Lamim.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/8/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 8/9/2009, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, a

fim de obter informações sobre o referido trecho. De posse da resposta, passamos à

análise do projeto de lei.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.628/2009 tem por finalidade dar a denominação de Guadalupe

Antônio Cardozo à Rodovia MG-275, no trecho que liga o Município de Rio Espera ao

entroncamento do Município de Lamim.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só podem ser

reguladas pela União, de interesse nacional, estão elencadas no art. 22 da

Constituição da República. As que são reguladas pelo Município estão previstas no

art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse

local e suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas
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peculiaridades. Ao Estado membro cabe, de acordo com o § 1° do art. 25, tratar das

matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que fixa as

condições para se dar nome aos próprios do Estado e estabelece ser da competência

do Legislativo dispor sobre a matéria, além de exigir que o homenageado seja

falecido e que se tenha destacado por serviços prestados à coletividade.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira não inseriu a matéria em tela no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e

Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a

apresentação do projeto por membro deste Parlamento.

Ressalte-se que o Diretor-Geral do DER-MG, por meio da nota técnica de

13/10/2009, manifestou-se favoravelmente à pretensão do projeto de lei em análise,

uma vez que o referido trecho não possui denominação oficial

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.628/2009.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Duarte

Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.629/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Lions Clube Montes Claros Sertanejo, 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”,



____________________________________________________________________________
1909

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.629/2009 pretende declarar de utilidade pública o Lions Clube

Montes Claros Sertanejo, com sede no Município de Montes Claros, que possui como

finalidade promover o desenvolvimento de uma consciência cidadã no meio onde

atua, tendo em vista estimular a valorização do ser humano e o respeito à sua

dignidade.

Na área da assistência social, presta serviços desinteressadamente à comunidade

em geral e especialmente à população mais carente.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.629/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.789/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Genaro, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Casa de Arte e Inclusão Social - Cais -, com

sede no Município de Santana do Paraíso.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/9/2009 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 3.789/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Casa de Arte e Inclusão Social - Cais -, com sede no Município de Santana do

Paraíso.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 12

determina que a entidade não remunera os cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal,

bem como as atividades de seus sócios; e o art. 26 dispõe que, em caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será transferido a pessoa jurídica qualificada

como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip - que tenha, de

preferência, o mesmo objetivo social e seja registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, com a finalidade de adequar

sua redação à técnica legislativa.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.789/2009 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 Casa de Arte e Inclusão Social - Cais

-, com sede no Município de Santana do Paraíso.”.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Duarte Bechir, relator - Sebastião Costa - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.828/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Pinheira de Pequenos Produtores Rurais,
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com sede no Município de Bandeira.

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 3.828/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Pinheira de Pequenos Produtores Rurais, com sede no Município de

Bandeira, que possui como finalidade buscar a melhoria da qualidade de vida dos

bandeirantes residentes na 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 na terra e pela

defesa de seus direitos; mantém serviços de atendimento aos consumidores e

orientação técnica aos associados relativa a ganhos de produtividade.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.828/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Chico Uejo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.869/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Materlândia –

APRMG –, com sede no Município de Materlândia.

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 3.869/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Produtores Rurais de Materlândia – APRMG –, com sede no Município de

Materlândia, que possui como finalidade desenvolver quaisquer atividades que

possam contribuir para o fomento e a racionalização das explorações agropecuárias.

Visando ao fortalecimento econômico e social dos produtores rurais, auxilia-os a

implantar formas de cooperação na produção e na comercialização dos bens. Além

disso, presta-lhes assistência médica e odontológica; promove atividades de cunho

educativo, cultural e recreativo; conscientiza a população sobre a preservação do

meio ambiente; assiste a criança, o adolescente, as gestantes e idosos; combate a

fome e a pobreza.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.869/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Chico Uejo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.901/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública o Conselho de Segurança Pública de Campo Belo, com sede no

Município de Campo Belo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/10/2009 e encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.901/2009 pretende declarar de utilidade pública o Conselho de

Segurança Pública de Campo Belo, com sede no Município de Campo Belo.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de um ano e sua

Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 37 que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidades

afins; e no art. 41 preceitua que os membros da Diretoria e dos conselhos

deliberativo, fiscal e técnico não serão remunerados.

Com o objetivo de retificar o nome da entidade, adequando-o à forma consignada

no art. 1º do seu estatuto, apresentamos a Emenda nº 1, redigida ao final deste

parecer, que dá nova redação ao art. 1º do projeto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.901/2009 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública de Campo Belo – Consep-Campo Belo –, com sede no Município de Campo

Belo.”.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Sebastião Costa - Duarte

Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.906/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação das Mães e Amigos dos Deficientes

Moderados e Severos - Amadems -, com sede no Município de Uberlândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/10/2009 e distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.906/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

das Mães e Amigos dos Deficientes Moderados e Severos - Amadems -, com sede no

Município de Uberlândia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

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. 11 que as atividades dos membros de sua Diretoria e do Conselho Fiscal não

serão remuneradas; e no art. 30 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei nº

9.790, de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito

privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse

Público - Oscips -, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.906/2009.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Duarte

Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.909/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório



____________________________________________________________________________
1915

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Sociedade Reviverde, com sede no Município de Mariana.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/10/2009 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 3.909/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Sociedade Reviverde, com sede no Município de Mariana.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 28 que as

atividades dos Diretores e Conselheiros serão inteiramente gratuitas; e no art. 32 que,

na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

instituição congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.909/2009.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Duarte Bechir, relator - Sebastião Costa - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.918/2009

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Rosário, com sede no

Município de Guaraciaba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/10/2009 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 3.918/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Rosário, com sede no Município de Guaraciaba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 28 que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e

no art. 32 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.918/2009.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Sebastião Costa - Duarte

Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.922/2009
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Moto Clube Tigres do Asfalto de Campo Belo, com

sede no Município de Campo Belo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/10/2009 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 3.922/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Moto Clube Tigres do Asfalto de Campo Belo, com sede no Município de Campo

Belo.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de

um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no § 4o do art. 5o que os

membros da diretoria não serão remunerados pelo exercício de suas funções; e no

art. 19 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere ou a entidade pública.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, redigida ao final deste parecer, que dá nova redação ao art. 1º do

projeto, com a finalidade de adequá-lo à técnica legislativa e de retificar o nome da

entidade, em conformidade com o seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
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legalidade do Projeto de Lei nº 3.922/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade denominada Tigres do

Asfalto Motorcycles, com sede no Município de Campo Belo.”.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Duarte Bechir - Sebastião Costa - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.933/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de

Extrema, com sede no Município de Brasília de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 31/10/2009, 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 3.933/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Extrema, com sede no Município de

Brasília de Minas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e 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
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atividades dos Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou

equivalentes não serão remuneradas; e o art. 35 dispõe que, em caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com

personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a

entidade pública.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei no 3.933/2009.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Sebastião Costa - Duarte

Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.944/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos

do Quitandinha, com sede no Município de Timóteo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/11/2009 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 3.944/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Quitandinha, com sede no Município

de Timóteo.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
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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, os arts. 57 e 63 determinam que

as atividades do corpo diretivo não serão remuneradas; e o art. 66 dispõe que, em

caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a associação

municipal, estadual ou federal de fins não econômicos, com objetivos idênticos ou

semelhantes.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.944/2009.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Sebastião Costa - Duarte

Bechir - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.947/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba Bocas

Brancas, com sede no Município de Timóteo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/11/2009, 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 3.947/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grêmio Recreativo Escola de Samba Bocas Brancas, com sede no Município de

Timóteo.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro
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atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e 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. 57 determina que os

cargos de sua administração não serão remunerados; e o art. 66 dispõe que, em caso

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a associação de fins

não econômicos ou a instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou

semelhantes.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei no 3.947/2009.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Padre João - Sebastião Costa - Duarte

Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.954/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Sociedade Recreativa Cultural Canarinho do Samba -

SRC Canarinho do Samba, com sede no Município de Muriaé.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/11/2009 e encaminhada

às Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.954/2009 pretende declarar de utilidade pública a Sociedade

Recreativa Cultural Canarinho do Samba - SRC Canarinho do Samba, com sede no

Município de Muriaé.

Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado
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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 que no estatuto constitutivo da organização, o § 2º do art. 43 dispõe

que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado à

Associação de Moradores do Bairro Planalto ou a entidade social filantrópica

assistencial de educação cultural; e o § 1º do art. 44 veda a remuneração dos cargos

da Diretoria.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, com a finalidade de adequar

a denominação da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.954/2009 com a Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Recreativa e Cultural

Canarinho do Samba, com sede no Município de Muriaé.”.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Duarte Bechir, relator - Sebastião Costa - Padre

João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.967/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Mineira de Apoio ao Adolescente de

Iturama - Amaai -, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/11/2009 e distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.967/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Mineira de Apoio ao Adolescente de Iturama - Amaai -, com sede nesse

Município.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 28 determina que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros, bem como as dos associados, não

serão remuneradas; e o art. 32 dispõe que, em caso de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a instituição congênere, com personalidade jurídica e

registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.967/2009.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Padre João - Duarte

Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.939/2007

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 1.939/2007 dispõe

sobre implantação de dispositivo que permite a localização de detentos beneficiados
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por indulto ou liberdade condicional.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/12/2007, o projeto foi examinado

preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

Compete agora a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito da proposição, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XV, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe tem por finalidade instituir meios de identificação e

localização, pelo Estado, dos detentos beneficiados por indulto ou liberdade

condicional. Esse acompanhamento ocorreria por meio do uso, pela pessoa, de

pulseira ou tornozeleira equipada com dispositivo eletrônico capaz de informar ao

poder público o exato local em que ela se encontra.

Observa-se que o projeto incide sobre questão relevante no campo da segurança

pública, qual seja o controle do Estado sobre a população apenada. Trata-se de

iniciativa que ataca, simultaneamente, dois importantes problemas: o custo do

sistema penitenciário e o controle sobre o sentenciado em regime de liberdade. É

proposição revestida de inegável mérito.

Cabe ressaltar que a medida preconizada pelo projeto de lei em tela tem sido

empreendida de maneira inovadora por vários países, podendo-se citar as

experiências vitoriosas de canadenses, norte-americanos e europeus. Estados

brasileiros como São Paulo, Paraíba, além do Distrito Federal, também têm aderido a

essa prática, alguns dos quais com legislação específica sobre a matéria.

Note-se que é um sistema que permite ao poder público um acompanhamento

permanente do cidadão submetido a regime restritivo de liberdade, com alta

eficiência, proporcionando à sociedade mais segurança, como acentuou Raimundo

Ribeiro, Secretário de Justiça do Distrito Federal, em entrevista concedida ao jornal

“O Estado de São Paulo”. Percebe-se, portanto, que o monitoramento eletrônico de

presos é procedimento dotado de alto potencial de eficácia.

Assinale-se que no Congresso Nacional tramita proposição de natureza semelhante

à do projeto em análise, de autoria do Senador Magno Malta, o que comprova a
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atualidade do tema e sua relevância. A respeito da questão, afirma o Senador referido

que, além do benefício para o sistema público de segurança, a medida resguarda a

integridade física do sentenciado, permitindo-lhe quitar seu dever social e gozar o

direito à liberdade (In: www.idgnow.uol.com.br).

Esta Comissão, a fim de contribuir para o aperfeiçoamento da matéria, analisou a

questão relacionando a seus elementos jurídicos dados que permitem projeções

sobre a eficácia da norma proposta. Procedeu-se, além disso, a exame comparado

da legislação que se pretende editar em nosso Estado com as leis ou propostas que

tramitam em outros lugares, no intuito de tornar a legislação mineira, ao mesmo

tempo, razoável e eficiente, segundo os termos da boa legística.

Estamos, assim, convictos de que a proposição em estudo instituirá norma

importante para o funcionamento do sistema estadual de defesa social,

especialmente seu componente penitenciário. No parecer da Comissão de

Constituição e Justiça foram abordados os aspectos jurídico-constitucionais da

matéria, redundando na apresentação do Substitutivo nº 1, que, de fato, aperfeiçoou

a redação da proposição. Contudo, em vista das contribuições recebidas por esta

Comissão ao longo da discussão do projeto com a sociedade, além da inserção do

tema no campo do direito penitenciário, cuja regulação estadual ocorre,

essencialmente, por meio da Lei nº 11.404, de 1994, optamos por oferecer um

segundo substitutivo, que, em síntese, abrange as hipóteses de uso do

monitoramento por vigilância eletrônica nos termos que, findo o debate, pudemos

considerar os mais adequados.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.939/2007 na

forma do Substitutivo nº 2, que apresentamos a seguir, e pela rejeição do Substitutivo

nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera a Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994, que contém normas de execução

penal, acrescentando dispositivos sobre a vigilância eletrônica de presos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O “caput” do art. 21 da Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994, passa a
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vigorar com a seguinte redação:

“Art. 21 - Compete à Comissão Técnica de Classificação opinar sobre a progressão

ou a regressão do regime de cumprimento da pena, as medidas de semiliberdade, a

remissão parcial da pena, o livramento condicional, o indulto e a aplicação de

monitoramento mediante vigilância eletrônica.”.

Art. 2º - Fica acrescentado ao art. 44 da Lei nº 11.404, de 1994, o seguinte

parágrafo único:

“Art. 44 - (...)

Parágrafo único - O trabalho externo poderá, a critério da administração

penitenciária, ocorrer mediante sistema de monitoramento por vigilância eletrônica.”.

Art. 3º - Fica acrescentado ao art. 48 da Lei nº 11.404, de 1994, o seguinte

parágrafo único:

“Art. 48 - (...)

Parágrafo único - O preso sob vigilância eletrônica ficará dispensado de regressar

ao estabelecimento penitenciário diariamente, devendo comparecer ao

estabelecimento prisional sempre que solicitado pela administração penitenciária.”.

Art. 4º - Fica acrescentado ao art. 65 da Lei nº 11.404, de 1994, o seguinte

parágrafo único:

“Art. 65 - (...)

Parágrafo único - O contato com o meio exterior poderá ocorrer, nos termos desta

lei, pelo sistema de monitoramento por vigilância eletrônica.”.

Art. 5º - O art. 92 da Lei nº 11.404, de 1994, fica acrescido do seguinte § 2º,

passando seu parágrafo único a vigorar como § 1º:

“Art. 92 - (...)

§ 2º - As normas e a agenda diária previstas neste artigo serão adaptadas para

aplicação ao sentenciado submetido a monitoramento por vigilância eletrônica.”.

Art. 6º - Fica acrescentado ao art. 96 da Lei nº 11.404, de 1994, o seguinte inciso

IV:

“Art. 96 - (...)

IV - uso de equipamento eletrônico, para fins de monitoramento pela administração

penitenciária, quando for o caso.”.
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Art. 7º - O § 1º e os incisos II e III do § 2º do art. 97 da Lei nº 11.404, de 1994,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 97 - (...)

§ 1º - No regime aberto é permitido ao sentenciado mover-se tanto no interior do

estabelecimento como nas saídas para trabalho externo, para frequência a curso e

para atividades de pré-liberdade, sem vigilância ou submetido a monitoramento por

vigilância eletrônica.

§ 2º - (...)

II - aceitação do programa, em que será permitido ao sentenciado sair para o

trabalho, permitida a aposição de equipamento eletrônico, para fins de monitoramento

pela administração penitenciária;

III - confiança, em que o sentenciado gozará das vantagens inerentes à plenitude

de sua responsabilidade e de permissão de saída no fim de semana, sem vigilância

ou mediante monitoramento por vigilância eletrônica.”.

Art. 8º - Fica acrescentado ao art. 98 da Lei nº 11.404, de 1994, o seguinte § 1º,

transformando-se seu parágrafo único em § 2º:

“Art. 98 - (...)

§ 1º - O sentenciado a que se refere o “caput” poderá, nos termos do art. 109-A,

ficar sob vigilância por monitoramento eletrônico, sempre que a medida se mostrar

mais vantajosa para o tratamento do jovem adulto.”.

Art. 9º - Fica acrescentado ao art. 136 da Lei nº 11.404, de 1994, o seguinte

parágrafo único:

“Art. 136 - (...)

Parágrafo único - A saída do sentenciado, nas hipóteses previstas neste capítulo,

ocorrerá, sempre que possível, mediante monitoramento por vigilância eletrônica.”.

Art. 10 - Fica acrescentado ao art. 142 da Lei nº 11.404, de 1994, o seguinte inciso

XIX:

“Art. 142 - (...)

XIX - desobediência às regras relativas à vigilância por monitoramento eletrônico.”.

Art. 11 - Fica acrescentado ao art. 143 da Lei nº 11.404, de 1994, o seguinte inciso

VII:
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“Art. 143 - (...)

VII - perda do direito à vigilância sob monitoramento eletrônico.”.

Art.12 - Fica acrescentado ao art. 162 da Lei nº 11.404, de 1994, o seguinte

parágrafo único:

“Art. 162 - (...)

Parágrafo único - No exercício das competências estabelecidas neste artigo, o Juiz

de Execução, quando cabível, decidirá pela aplicação do monitoramento por

vigilância eletrônica.”.

Art. 13 - Fica acrescentado ao art. 164 da Lei nº 11.404, de 1994, o seguinte inciso

X:

“Art. 164 - (...)

X - recomendar a aplicação de monitoramento por vigilância eletrônica, nos casos

estabelecidos nesta lei.”.

Art.14 - Fica acrescentado ao art. 169 da Lei nº 11.404, de 1994, o seguinte inciso

V:

“Art. 169 - (...)

V - opinar sobre a aplicação de monitoramento por vigilância eletrônica, nos casos

estabelecidos nesta lei.”.

Art. 15 - Fica acrescentado ao art. 172 da Lei nº 11.404, de 1994, o seguinte inciso

XVII:

“Art. 172 - (...)

XVII - executar, nos termos desta lei, o monitoramento por vigilância eletrônica.”.

Art. 16 - Fica acrescentado ao art. 195 da Lei nº 11.404, de 1994, o seguinte inciso

XV:

“Art. 195 - (...)

XV - monitoramento por vigilância eletrônica como substitutivo de privação ou

restrição de liberdade em espaço físico, nos termos desta lei.”.

Art. 17 - Fica acrescentado ao Título III da Lei nº 11.404, de 1994, o seguinte

Capítulo IX:

“TÍTULO III

(...)
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CAPÍTULO IX

DO MONITORAMENTO POR VIGILÂNCIA ELETRÔNICA

Art. 109-A - O sentenciado e o preso serão submetidos a monitoramento à

distância, por vigilância eletrônica, sempre que a medida se apresentar mais

conveniente para os objetivos da pena ou da prisão que a limitação da pessoa a

espaço físico determinado.

Art. 109-B - O monitoramento por vigilância eletrônica consiste no uso de meios

técnicos, eletrônicos e telemáticos que permitam à administração penitenciária a

observação da pessoa a ele sujeita.

§ 1º - O monitoramento decorre de decisão do Juiz de Execução.

§ 2º - No monitoramento serão observados os direitos do monitorado,

especialmente o respeito à dignidade da pessoa humana.

Art. 109-C - Aplica-se o monitoramento por vigilância eletrônica nos seguintes

casos:

I - ao sentenciado em regime fechado em trabalho externo;

II - ao sentenciado em regime semiaberto ou aberto, quando definido pelo Juiz da

Execução como condição para progredir ou permanecer no regime;

III - ao sentenciado, no cumprimento de pena restritiva de direitos relativa a

prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na interdição

temporária de direitos e na limitação de fim de semana;

IV - ao sentenciado em liberdade condicional, quando estabelecido como condição

para obtê-la;

V - ao preso preventivamente;

VI - ao preso provisoriamente;

VII - à pessoa em prisão em residência particular;

VIII - ao preso autorizado a saída temporária do estabelecimento prisional.

Art.109-D - O monitoramento por vigilância eletrônica será definido pelo Juiz de

Execução, mediante proposta do Ministério Público, do Conselho Penitenciário, da

direção do estabelecimento penitenciário, ou a requerimento da parte.

§ 1º - A decisão do Juiz será precedida de pronunciamento do Ministério Público,

salvo quando este a requerer.



____________________________________________________________________________
1930

§ 2º - Na decisão judicial constarão as condições para o exercício da liberdade

mediante vigilância eletrônica e, se necessárias, as restrições a que o monitorado

ficará submetido.

Art. 109-E - O monitorado será expressamente informado sobre a vigilância

eletrônica a que ficará submetido, especialmente quanto às condições e restrições

para o exercício da liberdade.

§ 1º - O sentenciado e o preso que se sentirem prejudicados pelo monitoramento

por vigilância eletrônica poderão requerer ao Juiz da Execução a suspensão da

medida.

§ 2º - Verificada a procedência das alegações do requerente, no caso do § 1º, o

Juiz determinará a revogação da medida de monitoramento por vigilância eletrônica e

a condução do requerente para a prisão em meio físico.

§ 3º - A vigilância eletrônica será dispensada pelo Juiz, de ofício ou a requerimento

das pessoas indicadas no “caput” do art. 109-D, sempre que for considerada

desnecessária ou inadequada.

Art. 109-F - São deveres do monitorado:

I - responder aos contatos promovidos pela administração prisional;

II - receber visitas do servidor responsável pela vigilância eletrônica e observar suas

orientações;

III - abster-se de qualquer conduta tendente a afetar o funcionamento normal do

monitoramento por vigilância eletrônica;

IV - zelar pela integridade do equipamento de vigilância eletrônica;

V - informar ao responsável, imediatamente, qualquer falha ou irregularidade no

funcionamento do equipamento de vigilância eletrônica;

VI - apresentar justificativa para comportamento, em tese, incompatível com as

condições do monitoramento, sempre que solicitado pelo serviço prisional.

Art. 109-G - Será revogada, pelo Juiz que a emitir, a medida de monitoramento

eletrônico nos casos de violação de qualquer dos deveres estabelecidos no art. 109-

F, ou quando se mostrar desnecessária, inconveniente ou inoportuna, para os fins a

que se destina.”.

Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Doutor Ronaldo.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.032/2008

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, o Projeto de Lei nº 2.032/2008 dispõe sobre a

concessão de nova placa, pelo Detran-MG, ao proprietário de veículo automotor que

tiver a placa clonada.

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, XV, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em epígrafe tem por escopo assegurar ao proprietário de veículo

automotor que tiver a placa clonada o direito à percepção de nova placa, às expensas

do poder público. Consoante o vencido no 1º turno, o usuário terá direito a nova placa

após processo administrativo, no qual se constate a ocorrência de clonagem sem

culpa do proprietário. Concedida a nova placa, a anterior será imediatamente retirada

do cadastro.

Conforme expresso no parecer emitido por esta Comissão no 1º turno, a matéria

não produz impacto sensível na segurança pública, já que apenas diz respeito a uma

rotina administrativa. Apesar disso, deve-se reconhecer que é conveniente para a

gestão pública e coerente com o regime jurídico-administrativo.

Dessa forma, não cabem considerações adicionais neste 2º turno, já que as

manifestações das comissões no 1º turno foram suficientes e merecem ser ratificadas

em seus exatos termos.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

2.032/2008 na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Doutor Ronaldo.
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PROJETO DE LEI Nº 2.032/2008

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a substituição da placa de veículo automotor que tiver sido clonada.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O proprietário de veículo cuja placa tenha sido clonada fará jus à sua

substituição, após a comprovação do fato, mediante processo administrativo.

Parágrafo único - O novo emplacamento e a nova documentação do veículo serão

providenciados sem custo para o proprietário.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.368 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.368/2009, de autoria do Deput ado 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, 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° 3.368/2009

Altera a Lei n° 14.066, de 22 de novembro de 2001, que dispõe sobre a proteção

dos consumidores de combustíveis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica acrescido à Lei n o 14.066, de 22 de novembro de 2001, o seguinte art.

1°-A:

“Art. 1°-A - É obrigatória a exibição, em posto rev endedor de combustível, em local

visível para o consumidor, do valor percentual do litro do álcool em relação ao valor

do litro da gasolina.

Parágrafo único - O descumprimento do disposto no “caput” sujeita o infrator à

sanção prevista no art. 57 da Lei Federal n° 8.078,  de 11 de setembro de 1990.”.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.480 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.480/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Itambacuri o imóvel que especifica, foi

aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.480/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itambacuri 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 Itambacuri

imóvel com área de 195.760m² (cento e noventa e cinco mil setecentos e sessenta

metros quadrados) e benfeitorias, situado na Praça Tenente Lages, s/n°, naquele

Município, registrado sob o n° 5.439, a fls. 68 do Livro 2-S, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Itambacuri.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao atendimento de

crianças carentes e portadoras de necessidades especiais, observadas as

prerrogativas da Resolução Conjunta n° 18 do Consel ho Estadual dos Direitos da

Criança e do Adolescente e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, de

21 de março de 2006.

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.
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Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.602 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.602/2009, de autoria do Deput ado Zezé Perrella, que declara

de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Buritis, com sede no

Município de Lagamar, 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° 3.602/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de

Buritis, com sede no Município de Lagamar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Pequenos Produtores

Rurais de Buritis, com sede no Município de Lagamar.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.643 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.643/2009, de autoria do Deput ado Juarez Távora, que declara

de utilidade pública a Associação dos Jeceabenses Organizados pela Infância e

Adolescência - Ajoia -, com sede no Município de Jeceaba, 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° 3.643/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Jeceabenses Organizados pela

Infância e Adolescência - Ajoia -, com sede no Município de Jeceaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Jeceabenses

Organizados pela Infância e Adolescência - Ajoia -, com sede no Município de

Jeceaba.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.744 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.744/2009, de autoria do Deput ado José Henrique, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária do Córrego dos Ferreiras e

Adjacências, com sede no Município de Santa Bárbara do Leste, 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° 3.744/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Córrego dos Ferreiras e

Adjacências, com sede no Município de Santa Bárbara do Leste.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária do Córrego

dos Ferreiras e Adjacências, com sede no Município de Santa Bárbara do Leste.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ademir Lucas.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.760 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.760/2009, de autoria da Deput ada Cecília Ferramenta, que

declara de utilidade pública a Associação Nosso Guri, 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° 3.760/2009

Declara de utilidade pública a Associação Nosso Guri, com sede no Município de

Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Nosso Guri, com sede no

Município de Ipatinga.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.762 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.762/2009, de autoria do Deput ado Doutor Rinaldo, que

declara de utilidade pública a entidade Projeto Somos Amados, 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° 3.762/2009

Declara de utilidade pública a entidade Projeto Somos Amados, com sede no
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Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Projeto Somos Amados, com

sede no Município de Divinópolis.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.763 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.763/2009, de autoria do Deput ado Adelmo Carneiro Leão, que

declara de utilidade pública a Associação de Moradores da Fazenda Nova

Cachoeirinha, com sede no Município de Prata, 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° 3.763/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da Fazenda Nova

Cachoeirinha, com sede no Município de Prata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores da

Fazenda Nova Cachoeirinha, com sede no Município de Prata.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.769 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.769/2009, de autoria do Deput ado Rômulo Veneroso, que

declara de utilidade pública a Associação de Apoio Comunitário do Conjunto
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Habitacional Dona Sinhá Linhares I e II, com sede no Município de Santo Antônio do

Monte, 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° 3.769/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Apoio Comunitário do Conjunto

Habitacional Dona Sinhá Linhares I e II, com sede no Município de Santo Antônio do

Monte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Apoio Comunitário do

Conjunto Habitacional Dona Sinhá Linhares I e II, com sede no Município de Santo

Antônio do Monte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.771 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.771/2009, de autoria do Deput ado Ronaldo Magalhães, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária Vida Nova - ACCNV -, 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° 3.771/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Vida Nova - ACCNV -, com

sede no Município de Montes Claros.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária Vida Nova -

ACCNV -, com sede no Município de Montes Claros.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.792 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.792/2009, de autoria do Deput ado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Associação dos Catadores Itajubenses de

Materiais Recicláveis - Acimar -, com sede no Município de Itajubá, 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° 3.792/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Catadores Itajubenses de Materiais

Recicláveis - Acimar -, com sede no Município de Itajubá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Catadores

Itajubenses de Materiais Recicláveis - Acimar -, com sede no Município de Itajubá.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo Magalhães.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 28 DE NOVEMBRO DE 2009

ATAS

ATA DA 109ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 26/11/2009

Presidência dos Deputados José Henrique e João Leite

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Propostas de Emenda à

Constituição nºs 55 e 56/2009 - Projetos de Lei nºs 4.051 a 4.058/2009 -

Requerimentos nºs 5.095 a 5.112/2009 - Requerimentos da Comissão de Segurança

Pública e do Deputado Arlen Santiago - Proposições não Recebidas: Requerimento

do Deputado Doutor Viana - Comunicações: Comunicações das Comissões de

Transporte, de Assuntos Municipais, de Segurança Pública, do Trabalho e de

Participação Popular (2) e do Deputado Elmiro Nascimento - Oradores Inscritos:

Discursos dos Deputados Weliton Prado, André Quintão, Padre João, Domingos

Sávio e Almir Paraca - Registro de presença - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura de Inscrições - Acordo de Líderes; Decisão da Presidência - Comunicação

da Presidência - Leitura de Comunicações - Votação de Requerimentos:

Requerimento da Comissão de Segurança Pública; aprovação - Requerimento do

Deputado Padre João; deferimento; discurso do Deputado Almir Paraca -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Sargento

Rodrigues - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlos Gomes

- Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito

Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Ronaldo - Duarte

Bechir - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Gláucia Brandão - Inácio Franco - Ivair

Nogueira - João Leite - Lafayette de Andrada - Maria Tereza Lara - Neider Moreira -

Padre João - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -
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Vanderlei Miranda - Walter Tosta.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h11min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Braulio Braz, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa a

receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande

Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 55/2009

Acrescenta parágrafo ao art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

e altera § 1º do art. 199 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - O art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da

Constituição do Estado fica acrescido do seguinte § 4º, renumerando-se os demais:

“Art. 82 - (...)

§ 4º - Fica transformada em autarquia, com a denominação de Universidade

Estadual do Vale do Rio Verde - UninCor -, a atual Fundação Comunitária Tricordiana

de Educação.”.

Art. 2º - O § 1º do art. 199 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 199 - (..)
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§ 1º - O Estado destinará dotações e recursos à operacionalização e à manutenção

das atividades necessárias à total implantação e desenvolvimento da Universidade do

Estado de Minas Gerais - Uemg -, da Universidade Estadual de Montes Claros -

Unimontes - e da Universidade Estadual do Vale do Rio Verde - UninCor -, no valor

de, no mínimo de 5% (cinco por cento) da receita orçamentária corrente ordinária do

Estado, repassados em parcelas mensais equivalentes a um doze avos do total, no

mesmo exercício.”.

Art. 3º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2009.

Carlin Moura - André Quintão - Dalmo Ribeiro Silva - Fábio Avelar - Adelmo

Carneiro Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlos

Gomes - Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Duarte Bechir - Doutor Viana - Getúlio

Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - João Leite - José

Henrique - Lafayette de Andrada - Maria Tereza Lara - Padre João - Pinduca Ferreira

- Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues - Tiago Ulisses - Wander Borges.

Justificação: A Fundação Comunitária Tricordiana de Educação foi criada em

11/11/65, pela Lei nº 3.540, de 1965, sob a denominação Fundação Faculdade de

Filosofia, Ciência e Letras de Três Corações.

Em 7/9/90, a antiga Fundação Tricordiana passou a denominar-se Fundação

Comunitária Tricordiana de Educação, tendo como objetivo promover a educação

contínua da comunidade local e regional, por meio do ensino, da pesquisa e da

extensão universitária.

Em 1997, o Decreto n° 39.079 autorizou o funcioname nto da Universidade Vale do

Rio Verde de Três Corações - UninCor -, da qual é mantenedora a citada fundação,

seguindo-se o credenciamento do Câmpus BH por meio do Decreto nº 40.229, de

1998.

A missão da referida universidade é a de “promover de forma permanente a

educação escolar e extra-escolar, contribuindo para a realização do indivíduo, o

desenvolvimento cultural e científico da comunidade e da região e o fortalecimento da

solidadriedade humana, sem distinção de sexo, cor, raça, credo religioso ou político”.

Para que a instituição possa continuar cumprindo sua missão depende do decisivo
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apoio do Estado, seja por meio de parceria efetiva, seja por meio de sua

estadualização.

A educação é direito do cidadão e dever do Estado e cumpre um papel primordial

no planejamento estratégico de um Estado democrático.

Acreditamos que o Estado de Minas Gerais estará, ao assumir a administração da

UninCor, garantindo ao povo mineiro não apenas uma educação de qualidade, mas

também atendimento efetivo e satisfatório na área da saúde. Uma universidade tem,

além do ensino, o papel da pesquisa e extensão.

Nessa perspectiva estratégica, o Estado de Minas Gerais atuará como indutor do

desenvolvimento socieconômico, e a pesquisa pode contribuir para a melhoria das

condições de vida do povo mineiro nas macro regiões e desenvolver o crescimento

sustentável das comunidades.

Consoante a isso, destaca-se o § 3º do art. 199 da Constituição da Estado, que

preceitua a prioridade da encampação de unidades educacionais daquelas regiões

densamente povoados não atendidas por ensino público superior, como é a realidade

da região sul do nosso Estado.

Para a Região Metropolitana de Belo Horizonte, os benefícios serão enormes, já

que a parceria com o Estado possibilitará a manutenção de cursos na área da saúde

como Medicina, Enfermagem, Nutrição e Odontologia, concentrados nas cidades de

Belo Horizonte e Betim. Esses cursos são prioritários para o Estado na expansão do

Sistema Único de Saúde - SUS.

Os estágios práticos oferecidos por esses curso em hospitais, centros

especializados, postos de saúde, asilos e creches servirão para ser suporte e

assistência aos serviços oferecidos pelo SUS, diminuindo as filas de espera e

acolhendo a população em suas necessidades na área de saúde.

Ademais, o poder público, quer seja federal, estadual ou municipal, no cumprimento

de seu dever de promoção da educação para todos, ao longo da história dessa

universidade, investiu efetivamente no crescimento do seu patrimônio, por meio de

doações de imóveis, concessão de bolsas de estudo ou repasse de verba pública.

Portanto, esta proposta visa à encampação da Fundação Comunitária Tricordiana

de Educação - Universidade Vale do Rio Verde - UninCor -, pelo poder público, por
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meio do governo do Estado, transformando-a numa autarquia da sua administração,

com autonomia didático-científica e administrativa, para que continue promovendo, de

forma permanente, a educação e a formação, contribuindo para a realização do

indivíduo, o desenvolvimento cultural e científico da comunidade e da região e o

fortalecimento da solidariedade humana.

A UninCor conta com cinco câmpus em funcionamento: Três Corações, São

Gonçalo do Sapucaí, Caxambu, Betim e Belo Horizonte, além de extensões em

quatro cidades: Ibirité, Itaguara, Pará de Minas e Pitangui. São 73 cursos de

graduação, 6 mestrados, 2 doutorados e mais de 80 cursos de pós-graduação “lato

sensu”, com cerca de 5 mil alunos.

Para a viabilização da estadualização pretendida, e ainda visando a um melhor e

consistente investimento público em nossas universidades estaduais, é que

propomos que seja elevado o valor mínimo de 2% para 5% da receita orçamentária

corrente a ser investida na educação superior pública estadual.

Portanto, gostaríamos de contar com o apoio e empenho de todos colegas do

parlamento mineiro para que possamos juntos construir uma universidade estadual

que esteja presente em toda Minas Gerais, que seja referência de qualidade, de

formação e transformação.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 56/2009

Acrescenta o § 7º ao art. 31 da Constituição do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - O art. 31 da Constituição do Estado de Minas Gerais fica acrescido do

seguinte § 7º:

“Art. 31 - (...)

§ 7º - Fica assegurada à servidora pública estadual gestante licença-maternidade,

sem prejuízo de emprego e do salário, com a duração de 180 (cento e oitenta) dias,

independentemente de requerimento.

a) O disposto neste parágrafo aplica-se às servidoras públicas estaduais lotadas ou

em exercício nos órgãos e entidades integrantes da administração pública estadual
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direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes;

b) A licença-maternidade é assegurada à servidora que adotar ou obtiver a guarda

judicial para fins de adoção, observando-se o seguinte:

I - se a criança tiver até um ano de idade, a prorrogação será de sessenta dias;

II - se a criança tiver mais de um e menos de quatro anos de idade, a prorrogação

será de trinta dias;

III - se a criança tiver mais de quatro até oito anos de idade, a prorrogação será de

quinze dias.

c) A licença-paternidade de servidor público estadual que esteja nas condições

descritas na alínea “a” é de 15 dias.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2009.

André Quintão - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Antônio

Carlos Arantes - Arlen Santiago - Carlin Moura - Cecília Ferramenta - Chico Uejo -

Dinis Pinheiro - Doutor Rinaldo - Domingos Sávio - Durval Ângelo - Fábio Avelar -

Eros Biondini - João Leite - José Henrique - Lafayette de Andrada - Maria Tereza Lara

- Padre João - Paulo Guedes - Ronaldo Magalhães - Sávio Souza Cruz - Sargento

Rodrigues - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton

Prado.

Justificação: Em 9/9/2008, o Presidente Lula sancionou a Lei nº 11.770, que

concede benefício fiscal às empresas privadas que prorrogarem a licença-

maternidade de suas funcionárias para 180 dias. Em 11 de dezembro do mesmo ano,

o governo federal estendeu a prorrogação a todas as servidoras públicas federais, por

meio do Decreto Executivo nº 6.690, de 2008. O benefício também se estende às

servidoras que adotarem ou obtiverem guarda judicial para fins de adoção. Elas serão

dispensadas do trabalho por até 60 dias, no caso de crianças menores de 1 ano.

Na Reunião Especial de Comemoração do Dia Internacional da Mulher, na

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em 9/3/2009, o Presidente da Assembleia

anunciou a assinatura da Deliberação nº 2.441, de 2009, de autoria da Mesa,

estendendo a licença-maternidade das servidoras do Legislativo de 120 para 180

dias.
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Segundo a fundamentação da citada deliberação, a prorrogação representa maior

atenção e reconhecimento do direito social de proteção à maternidade e à infância,

nos termos do art. 6º da Constituição Federal; a licença-maternidade é decorrência da

garantia de proteção especial devida pelo Estado à família e à criança, conforme o

disposto nos arts. 226 e 227 da Constituição Federal; a amamentação e os cuidados

maternos nos primeiros meses de vida da criança representam importante diferencial

para o seu pleno desenvolvimento físico, psicológico e cognitivo, o que resulta em

benefícios qualitativos, em médio e longo prazos, para a família, a sociedade e o

Estado; e, ainda, o § 6º do art. 227 da Constituição Federal prevê os mesmos direitos

e qualificações aos filhos havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção,

sendo proibida qualquer discriminação relativa à filiação.

A licença-maternidade de seis meses foi um iniciativa da Sociedade Brasileira de

Pediatria - SBP -, que, em julho de 2005, idealizou a proposta, iniciou extensa

campanha e escreveu o anteprojeto de lei que foi entregue à Senadora Patrícia

Saboya. Hoje, segundo dados da SBP, a prorrogação da licença-maternidade já foi

aprovada em 129 Municípios e 19 Estados, o que evidencia uma tendência

irreversível, baseada em argumentos científicos, sociais e econômicos. Segundo a

instituição, “os seis primeiros meses de vida são decisivos e insubstituíveis para o

crescimento e diferenciação do cérebro do novo ser. O desenvolvimento dessa

estrutura essencial supõe estimulação adequada e nutrição de qualidade. Requer, por

isso mesmo, o ambiente afetivo favorável ao êxito dos fenômenos biológicos que se

passam no período e a possibilidade de amamentação exclusiva como fonte

nutricional”. São direitos da criança que cabe à sociedade assegurar.

Essa prorrogação também reduz significativamente os gastos com a saúde. De fato,

ao proporcionar condições para amamentação exclusiva nos seis primeiros meses,

previne as doenças comuns nos dois primeiros anos de vida e reduz o risco de

enfermidades do adolescente e do adulto, tais como hipertensão arterial, obesidade,

diabetes, alergia, doenças coronarianas e algumas formas de câncer, como os

linfomas. Além disso, estudos de economistas de renome na atualidade, entre os

quais o do prêmio Nobel James Heckman, demonstram que o investimento de maior

retorno econômico para qualquer sociedade é o investimento em saúde e educação
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na primeira infância. Pesquisa feita em Illinois, EUA, demonstra que cada dólar assim

aplicado assegura retorno de 17 dólares para a sociedade.

A interação afetiva plena, ensejada pela prorrogação da licença-maternidade,

promove o vínculo afetivo forte e estável entre a criança, a mãe, o pai e a família

como primeiro grupo social. Sedimenta-se, no equilíbrio dessa interação, a base de

comportamento humano não agressivo, resistente ao estresse. Estudos demonstram

que boa parte da violência social e da criminalidade decorre da privação afetiva nos

primeiros tempos da existência. A licença de seis meses atendeu a recomendações

médicas e a reivindicação antiga de diversas entidades de classe e movimentos

sociais. De acordo com a Organização Mundial de Saúde - OMS -, a mãe deve

amamentar o bebê por no mínimo seis meses e preferencialmente até dois anos.

Optamos por apresentar a proposição na forma de proposta de emenda à

Constituição, para que a medida se estenda aos três Poderes, não dependendo do

alvedrio pontual e conjuntural de dirigentes de órgãos ou entidades, erigindo-se à

condição de conquista permanente para a servidora. Informamos, ainda, que está em

tramitação na Câmara Federal a Proposta de Emenda à Constituição nº 30/2007, que

amplia o direito para 180 dias, tendo sido realizada, em 22/9/2009, audiência pública

nessa Casa para debater e divulgar a questão.

Assim, pela relevância, justiça e alcance social, pelos argumentos científicos e

econômicos, pela pontual e sensível adoção da medida por diversos órgãos do

Estado (como Defensoria Pública, Ministério Público e Tribunal de Justiça) e pelo

histórico dessa proposta, entendemos ser imprescindível sua inscrição em nossa

Carta Maior, como direito inalienável das servidoras do nosso Estado. Esperamos,

portanto, o incondicional apoio dos nobres pares a esta proposta, assim como sua

pronta aprovação.

Para informação, segue a relação dos entes federados que já transformaram a

medida em lei, e a proposta tramita ainda em inúmeros Estados e Municípios. Nos

129 Municípios seguintes, a proposta já se transformou em lei: Rio Branco (AC),

Joaquim Gomes (AL), Presidente Figueiredo (AM), Manaus (AM), Macapá (AP),

Itaubal (AP), Salvador (BA), Santo Antônio de Jesus (BA), Barbalha (CE), Brejo Santo

(CE), Ipaumirim (CE), Salitre (CE), Guaiúba (CE), Ibiapina (CE), Itaiçaba (CE),
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Baturité (CE), Pentecoste (CE), Farias Brito (CE), Beberibe (CE), Maranguape (CE),

Redenção (CE), General Sampaio (CE), Tamboril (CE), Aquiraz (CE), Nova Russas

(CE), Varjota (CE), Pindoretama (CE), Ipu (CE), Sobral (CE), Ubajara (CE), Horizonte

(CE), Maracanaú (CE), Solonópole (CE), Fortaleza (CE), Jaguaretama (CE), Orós

(CE), Ibiraçu (ES), Alcântara (MA), São Luis (MA), Porto Nacional (MA), Contagem

(MG), Governador Valadares (MG), Mariana (MG), Juiz de Fora (MG), São José da

Lapa (MG), Três Lagoas (MS), Caracol (MS), Jateí (MS), Anaurilância (MS),

Batayporã (MS), Dois Irmãos do Buruti (MS), Fátima do Sul (MS), Jardim (MS),

Naviraí (MS), Porto Murtinho (MS), São Gabriel do Oeste (MS), Ribas do Rio Pardo

(MS), Cuiabá (MT), Sinop (MT), João Pessoa (PB), Teixeira (PB), Petrolina (PE),

Salgueiro (PE), Paranaguá (PR), Pedra (PE), Recife (PE), Olinda (PE), Garanhuns

(PE), Vitória do Santo Antão (PE), Teresina (PI), Volta Redonda (RJ), Comendador

Levy Gasparian (RJ), Teresópolis (RJ), Varre-Sai (RJ), Natal (RN), Pacaraima (RR),

Cantá (RR), Mossoró (RN), Porto Velho (RO), Canoas (RS), São Leopoldo (RS),

Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Araucária (PR), Campo Mourão (PR), Arapoti (PR),

Londrina (PR), Sarandi (PR), Piên (PR), Campos dos Goytacazes (RJ), Blumenau

(SC), Rodeio (SC), Massaranduba (SC), Siderópolís (SC), Joinville (SC), Goiânia

(GO), Aracaju (SE), São Vicente (SP), Ubatuba (SP), Itaí (SP), Ribeirão Preto (SP),

Americana (SP), Franca (SP), Mongaguá (SP), São Bernardo do Campo (SP),

Ribeirão Pires (SP), Penápolís (SP), Guarujá (SP), Taubaté (SP), Lins (SP), Santos

(SP), Itapecerica da Serra (SP), Cubatão (SP), São Paulo (SP), São Mateus (ES),

Serra (ES), Vitória (ES), Cariacica (ES), Conceição da Barra (ES), Vila Velha (ES),

São Domingos do Norte (ES), Marechal Floriano (ES), Linhares (ES), Colatina (ES),

Anchieta (ES), Viana (ES), Palmas (TO), Castelo (ES).

E nos seguintes Estados a proposta já virou lei, no que se refere às servidoras

públicas: Goiás (GO), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Ceará (CE), Sergipe (SE),

Tocantins (TO), Pernambuco (PE), Amapá (AP), Mato Grosso (MT), Rondônia (RO),

Pará (PA), Paraíba (PB), Paraná (PR), Rio Grande do Norte (RN), Piauí (PI), Espírito

Santo (ES), Alagoas (AL), Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC).

A licença de seis meses também já é lei no Distrito Federal.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos termos do art.



____________________________________________________________________________
1949

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.051/2009

Declara de utilidade pública o Instituto Histórico e Geográfico de São Tiago - IHGST

-, com sede no Município de São Tiago.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Histórico e Geográfico de São

Tiago - IHGST -, com sede no Município de São Tiago.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2009.

Domingos Sávio

Justificação: O Instituto Histórico e Geográfico de São Tiago - IHGST -, com sede

no Município de São Tiago, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem entre suas

finalidades precípuas congregar os esforços daqueles que se interessam pelos

estudos de história, geografia, meio ambiente, etnografia, genealogia, folclore, artes e

ciências correlatas, em âmbito nacional, estadual e do Município de São Tiago e

adjacentes (Campos das Vertentes).

Ademais, está em pleno funcionamento há mais de um ano e sua Diretoria é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação desta

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.052/2009

Dispõe sobre a obrigatoriedade de cortinas em ônibus intermunicipais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As empresas concessionárias de transporte coletivo intermunicipais ficam

obrigadas a instalar, nos ônibus, cortinas em todas as janelas laterais.

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias a
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contar de sua publicação.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2009.

Gilberto Abramo

Justificação: O Estado de Minas Gerais é um dos maiores Estados da Federação e

possui a maior malha rodoviária do País. Por consequência, o cidadão que viaja de

ônibus ao longo de suas rodovias se vê, muitas vezes, obrigado a percorrer grandes

distâncias, o que lhe traz muito desconforto.

A instalação de cortinas nos ônibus irá proporcionar bem-estar e conforto aos

passageiros durante as viagens.

Assim, peço apoio aos nobres pares para a aprovação da proposição em tela.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,

nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.053/2009

Declara de utilidade pública a Associação Casa de Saúde São Sebastião, com sede

no Município de Virgínia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Casa de Saúde São

Sebastião, com sede no Município de Virgínia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2009.

Tiago Ulisses

Justificação: A Associação Casa de Saúde São Sebastião, constituída em 17/6/91,

é uma entidade civil de direito privado interno, filantrópica, sem fins lucrativos e com

duração indeterminada, que atuará na comunidade local e regional.

A referida associação tem por objetivos, segundo o que dispõe os arts. 4º a 9º do

Capítulo IV do seu estatuto, atuar na área de saúde pública, dando suporte à saúde

pública no Município e região, bem como atuar como Organização da Sociedade Civil

de Interesse Público - Oscip. Seu objetivo específico é a prestação de assistência

médica ambulatorial e de pronto atendimento.

Por considerar que a entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de
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utilidade pública, conto com a anuência de meus nobres pares ao projeto proposto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.054/2009

Declara de utilidade pública a entidade Projeto Assistencial Beneficente Crescer,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Projeto Assistencial

Beneficente Crescer, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2009.

Tiago Ulisses

Justificação: O Projeto Assistencial Beneficente Crescer, com sede na Rua Ministro

Osvaldo Aranha, 325, em Belo Horizonte, é uma associação sem fins lucrativos,

possuidora de patrimônio e personalidade jurídica próprios, cabendo salientar que a

entidade não remunera os membros de sua diretoria pelo exercício específico de

suas funções, não distribui lucros, vantagens nem bonificações a dirigentes,

associados e mantenedores, sob nenhuma forma.

A entidade tem por finalidade dar apoio às organizações da sociedade civil de

interesse público, com ênfase na promoção da assistência social, na defesa, na

preservação e na conservação do meio ambiente e no desenvolvimento sustentável;

promover a cultura, a defesa e a conservação do patrimônio histórico e artístico; a

segurança alimentar e nutricional; propiciar às crianças e aos adolescentes o reforço

escolar; promover ações de voluntariado; e o desenvolvimento econômico e social.

A entidade, fundada em 29/2/2004, atende aos requisitos legais para ser declarada

de utilidade pública, razão pela qual rogo a meus 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.
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PROJETO DE LEI N° 4.055/2009

Declara de utilidade pública a Associação Municipal de Assistência Social de

Rosário da Limeira, com sede no Município de Rosário da Limeira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Municipal de Assistência

Social de Rosário da Limeira, com sede no Município de Rosário da Limeira.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2009.

Braulio Braz

Justificação: A Associação Municipal de Assistência Social de Rosário da Limeira é

entidade sem fins lucrativos, em funcionamento desde 15/5/97. Tem por objetivos

buscar a melhoria de condições de vida de seus sócios e de toda a classe

trabalhadora rural do Município, viabilizando a organização econômica, atuando nas

causas básicas como a família e o trabalho, em busca da integridade humana nos

aspectos psicológicos, sociais e espirituais; promover, de forma coletiva ou

isoladamente, a compra de insumos básicos, bens de consumo e gêneros de primeira

necessidade; prestar serviços de transporte, beneficiamento, transformação,

industrialização, armazenagem, classificação e embalagem de acordo com sua

capacidade; buscar, através de compra e venda coletiva da produção, maior escala

de comercialização, para obtenção de melhores resultados econômicos para seus

sócios.

Sendo meritório o seu trabalho, 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 N° 4.056/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Rosário da

Limeira, com sede no Município de Rosário da Limeira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de
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Rosário da Limeira, com sede no Município de Rosário da Limeira.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2009.

Braulio Braz

Justificação: A Associação dos Produtores Rurais de Rosário da Limeira, entidade

sem fins lucrativos, em funcionamento há mais de 12 anos, tem como objetivo a

prestação de quaisquer serviços que possam contribuir para o fomento e a

racionalização das explorações agropecuárias e para melhorar as condições de vida

de seus associados.

Para atingir seus objetivos, a Associação poderá: adquirir, construir ou alugar os

imóveis necessários às suas instalações administrativas, tecnologicas, de armazém e

outras; promover o transporte, o beneficiamento ou a industrialização da produção e

servir de assessora ou representante dos associados na comercialização de produtos

e insumos; manter serviços próprios de assistência médica, dentária, recreativa e

educacional, ou, com esse mesmo objetivo, celebrar convênios com qualquer

entidade pública ou privada; filiar-se a outras entidades congêneres, em nível regional

ou estadual, sem perder a sua individualidade e poder de decisão.

Sendo meritório o seu trabalho e de relevância social, contamos com a anuência

dos nobres pares à aprovação do projeto que pretende outorgar-lhe o título de

utilidade pública.

- 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 4.057/2009

Altera a Lei nº 17.353, de 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a alteração do

uso do solo nas áreas de ocorrência de mata seca.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 1º e seus §§ 1º e 2º da Lei nº 17.353, de 17 de janeiro de 2008, que

dispõe sobre a alteração do uso do solo nas áreas de ocorrência de mata seca, passa

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – A conservação, a proteção e a utilização da mata seca, denominação
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conferida ao complexo decidual vegetacional mineiro, observarão ao disposto nesta

lei e, supletivamente, na legislação ambiental vigente, em especial a Lei nº 14.309, de

19 de junho de 2002.

§ 1º – Para os efeitos desta lei, considera-se mata seca ou complexo decidual da

mata seca um ecossistema específico e peculiar do Estado de Minas Gerais, que

compreende formações vegetais típicas que variam de caatinga hiperxerófita,

caatinga arbórea, floresta estacional decidual e semidecidual acaatingadas, veredas

até vegetação ruderal de calcário, com qualidade ambiental distinta e flora típica

acaatingada.

§ 2º – As delimitações das áreas abrangidas por esta lei serão estabelecidas por

órgão competente do Estado, na forma da lei.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2009.

Gil Pereira

Justificação: A caracterização da mata seca e o uso dos solos a ela associados

vêm sendo motivos de polêmica no Estado por longo período. As populações que

habitam essas áreas, em especial os produtores rurais, têm sido submetidos à total

insegurança jurídica e a interpretações arbitrárias dos diversos diplomas legais que

se sucedem na regulamentação do uso do solo na região Norte mineira.

A mata seca mineira possui características bastante nítidas. Observado pelo prisma

da ocorrência de espécies vegetais típicas, esse ecossistema poderia ser associado

ao bioma do cerrado ou mesmo ao da mata atlântica. Devemos, porém, considerar

que, além da composição vegetal dessas formações, impõem-se características

regionais marcantes, como o regime chuvas e a composição diferenciada dos solos, o

que a distancia dos dois biomas citados e a aproxima, marcantemente, ao bioma da

caatinga.

Por meio dessa proposição, além de sugerir uma nova tipificação para a mata seca

mineira, ressaltando sua identidade com a caatinga e definindo um parâmetro legal

específico para a atuação dos órgãos ambientais mineiros, exercitamos a

competência legislativa concorrente do Estado em relação às normas de meio

ambiente.
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Com esse entendimento e, simultaneamente, buscando garantir um mínimo de

tranquilidade para que os produtores rurais dessa parcela do Norte de Minas possam

trabalhar e gerar riquezas para nosso Estado, é que apresentamos este projeto de lei.

Consideramos também o necessário respeito à preservação do meio ambiente, que

sabemos ser mais frágil nessas áreas.

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Meio Ambiente para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.058/2009

Institui a Política de Qualidade de Vida e Saúde no Trabalho do Servidor Público do

Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Política de Qualidade de Vida e Saúde no Trabalho no

âmbito da administração estadual, com o objetivo de desenvolver ações que

preservem a saúde dos servidores, promovam as melhorias do estilo de vida e das

condições laborais.

Art. 2º - O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais

deverá coordenar e integrar ações e programas nas áreas de assistência à saúde,

perícia oficial, promoção, prevenção e acompanhamento da saúde dos servidores das

administrações estaduais direta, autárquica e fundacional, de acordo com a política

de atenção à saúde e à segurança do trabalho do servidor estadual, estabelecida

pelo governo.

Art. 3º - O Sistema Estadual de Saúde, através de suas instituições, deverá

desenvolver programa de promoção da saúde, a ser implantado nos órgãos de

serviço público, a fim de promover a melhoria da saúde do servidor, proporcionando

uma diminuição do estresse físico e mental do dia a dia, através de:

I - avaliações para verificar a postura e o comportamento das pessoas, tendo como

objetivo levar saúde e descontração aos ambientes de trabalho;

II - avaliações de adequação ergonômica dos equipamentos e mobiliário utilizados

pelos servidores no processo de trabalho;

III - exercícios de mobilização, relaxamento, alongamento, dinâmica de grupo;
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IV - atividades de prevenção de distúrbios osteomusculares relacionados com o

trabalho - DORT -, como dorsalgias, lombalgias, escolioses posturais, desequilíbrio

muscular, tendinites, patologias compressivas nervosas, e de doenças

cardiovasculares.

Parágrafo único - Além das atividades físicas, deverão fazer parte do programa a

criação de espaços de conscientização, através de palestras, grupos de discussão e

outras atividades afins.

Art. 4º - As atividades deverão ser antecedidas de avaliações clínicas e físicas de

cada servidor público.

§ 1º - As atividades de que trata o “caput” deste artigo deverão ser ministradas por

profissionais especializados, devidamente registrados no Conselho Regional de

Educação Física - Cref - ou no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia

Ocupacional - Crefito.

§ 2º - Cada servidor terá uma ficha cadastral elaborada pelo profissional

responsável pelas atividades, que procederá ao devido acompanhamento, avaliação

e mensuração dos resultados obtidos.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias a

contar da data de sua publicação.

Art. 6º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de

dotações orçamentárias próprias.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2009.

Cecília Ferramenta

Justificação: Um dos principais desafios dos setores relacionados com a saúde no

País é a redução dos índices de morbidade e mortalidade por doenças crônicas não

transmissíveis. Essas doenças são causas de internação e morte no Brasil, além de

serem responsáveis por grande parte de sequelas e incapacidades adquiridas,

gerando altos índices de absenteísmo, presenteísmo e afastamentos do trabalho.

“O presenteísmo, tal como definido por estudiosos, não consiste em usar de má-fé

(fingir uma enfermidade ou fugir aos deveres do trabalho), nem de fazer cera

(navegar na internet, por exemplo, em vez de preparar um relatório). O termo - que
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vem ganhando aceitação apesar de incomodar certos acadêmicos pelo tom de

modismo da palavra - se refere à perda da produtividade resultante de problemas de

saúde reais. A pesquisa sobre presenteísmo parte do princípio de que o pessoal leva

a sério o trabalho e que a maioria, se puder, precisa e quer seguir trabalhando. (...)

Ao contrário do absenteísmo, o presenteísmo nem sempre é aparente. Sabemos

quando alguém não apareceu para trabalhar, mas muitas vezes é difícil dizer se um

problema médico qualquer está prejudicando o desempenho de alguém. (...) Como a

área de estudos é nova, restam inúmeras dúvidas, inclusive a principal: até que

ponto, exatamente, essas diversas doenças reduzem a produtividade? Pesquisadores

estão descobrindo maneiras cada vez mais confiáveis de medir o fenômeno e

concluindo que o presenteísmo custa às empresas bilhões de dólares por ano.

Surgem provas indicando que investimentos relativamente pequenos na triagem, no

tratamento e na educação de pessoal podem gerar ganhos substanciais da

produtividade.” (Trecho extraído de matéria publicada na revista “Harvard” -

“Presenteísmo: trabalhando, mas sem cabeça”)

A inovação tecnológica tem provocado mudanças bruscas e radicais nos processos

produtivos, na organização do trabalho em escala mundial, na organização do tempo

e nos estilos de vida da população.

No Brasil, os avanços científicos e tecnológicos evidenciados em todos os setores

da atividade humana vêm provocando profundas mudanças na organização do

trabalho, gerando maior possibilidade de tempo disponível para o lazer dos

trabalhadores; no entanto, muitos trabalhadores não são suficientemente educados

para a vivência do tempo livre das obrigações do trabalho como tempo de lazer e de

melhoria da sua qualidade de vida individual e coletiva. Além disso, mesmo

conscientes da necessidade da vivência do lazer, outros trabalhadores não

conseguem essa conquista, dadas as tensões vividas no trabalho, aliadas a inúmeras

dificuldades que comprometem a sua qualidade de vida.

A qualidade de vida não pode ser compreendida nem transformada sem levarmos

em conta que é produzida nas relações do sujeito com o seu meio físico, social e

cultural. Ela se refere a um conjunto de parâmetros individuais, socioculturais e

ambientais que caracterizam as condições em que vive o ser humano.
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Por isto, a Organização Mundial da Saúde - OMS - e a Organização Pan-Americana

de Saúde - Opas - definiram como requisitos básicos para a qualidade de vida:

ambiente físico limpo e seguro; ecossistema estável e sustentável; alto suporte social,

sem exploração; alto grau de participação social; satisfação das necessidades

básicas previstas pela Constituição do País; acesso a experiências, recursos,

contatos e interações; economia local diversificada e inovadora; respeito pelas

heranças biológica e cultural dos sujeitos.

Esta discussão faz recordar que as pessoas têm “corpos”.

“O corpo é a base sobre a qual nos construímos como trabalhadores e

trabalhadoras. É à base da nossa existência que viabiliza nossa presença na história,

no tempo e no espaço. Não é somente um fato biológico.” (Pinto – 2002). Entende-se,

então, que a pessoa se constrói enquanto “corpo” nas relações sociais e culturais.

É do “corpo” que se parte para as interlocuções com as pessoas. Nos encontros

com os outros se descobre que não há beleza nem destreza no movimento, quando o

corpo não é reconhecido, entendido, aceito e amado.

Também não há possibilidade de afeto, quando a esse corpo é negado um lugar no

jogo das identidades do sujeito, que precisa ser reconhecido como corpo sexuado,

protagonista de sua própria construção como homem ou mulher, em constantes e

cuidadosas negociações com o seu grupo cultural.

Se o lazer se constitui como espaço privilegiado de relação com o próprio corpo e o

corpo do outro, ao discutir-se lazer, precisa-se considerar a ética das relações que

esse sujeito-corpo é capaz de experimentar, com a consciência dos riscos e das

possibilidades vividas segundo seu estilo de vida.

Nahas (2001) afirma que o estilo de vida representa o conjunto de ações cotidianas

que reflete as atitudes, os valores e as oportunidades das pessoas. Esses hábitos e

ações conscientes estão associados ao significado que se dá à qualidade de vida,

significado esse construído segundo as regras, histórias e experiências de nosso

corpo, tendo em conta nossa vivência cultural, que inclui modos de conversar,

trabalhar, divertir, etc.

Nas suas interações sociais na escola, na família, no trabalho, no lazer, na

convivência com amigos e nas interações mediadas pela mídia, entre outras
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situações, o corpo é submetido a várias influências que intervêm em sua constituição.

Nessas trocas de informações, conhecimentos, valores e experiências o corpo pode

tanto viver o prazer quanto também a dor. Pode sentir-se bem, com elevada

autoestima, ou oprimido e deprimido pelas diferentes formas de violência que lhe são

impostas.

Nos países industrializados, os maiores riscos para a saúde e o bem-estar advêm

do comportamento individual. As pesquisas têm demonstrado que o estilo de vida

(fumo, atividade física, estresse, alimentação equilibrada e relacionamento social)

passou a ser um dos mais importantes determinantes da saúde do indivíduo, das

comunidades e das sociedades. Pontua-se, no entanto, que trabalhadores que

mantêm um estilo de vida mais ativo e saudável são menos acometidos por doenças

cardiovasculares, diabetes e certos tipos de cânceres, o que implica uma redução nos

custos de saúde para as organizações e para a sociedade. Além disso, existem

evidências de que esses indivíduos são mais produtivos e correm menores riscos de

sofrer acidentes de trabalho.

No contexto das sociedades contemporâneas, o local de trabalho se configura

como um importante espaço para o desenvolvimento e intervenções visando à

promoção da saúde e da qualidade de vida, pela possibilidade em atingir um grande

número de pessoas e porque a maioria dos adultos destina grande parte de sua vida

ao trabalho. Além disso, adultos em idade produtiva parecem estar expostos às

barreiras referidas em relação à adoção de comportamentos mais saudáveis.

As organizações bem-sucedidas apontam como essencial o investimento em ações

que proporcionem satisfação e bem-estar a seus trabalhadores, seu bem maior. A

adoção de tais ações com base nos conteúdos e nos valores do lazer e do esporte,

passou a ser fundamental, e pode-se afirmar que, em breve, será um fator tão

importante para as organizações públicas e as empresas privadas.

No setor público, em geral, o servidor só tem a sua saúde analisada previamente

quando faz o concurso público, ficando depois sujeito ao desgaste natural provocado

pelas atividades laborais, sem nenhum tipo de acompanhamento preventivo. O perfil

da força de trabalho dos servidores estaduais indica a necessidade de

implementação de ações preconizando a mudança de hábitos diários, em que a
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atividade física, a alimentação saudável, a prática de relacionamentos sociais, o

comportamento preventivo (uso de equipamentos, de protetor solar) e o combate ao

estresse sejam valorizados e integrados na vida diária, com vistas à adoção de um

estilo de vida mais saudável para esses trabalhadores.

Do ponto de vista dos benefícios ao servidor, o que se pretende é garantir que,

mediante diferentes intervenções e atividades, se possam influenciar positivamente

os estilos de vida. Alguns dos benefícios que podem ser alcançados são: aumento da

autoestima; melhoria do bem-estar psicológico; maior estabilidade emocional e

resistência ao estresse; qualidade nas relações sociais; adoção de estilo de vida

saudável; redução do sedentarismo; aumento da motivação e eficácia no trabalho;

menores riscos cardíacos; diminuição da hipertensão, do consumo de fumo, álcool e

drogas; melhoria da qualidade do sono e do humor.

Do ponto de vista das repartições, são benefícios, entre os já citados: diminuição do

absenteísmo, força de trabalho mais saudável, maior comprometimento dos

servidores, maior produtividade, melhor imagem da serviço público, melhor ambiente

de trabalho, melhoria nas relações interpessoais, redução de custos de assistência

médica.

Uma vez aprovado este projeto de lei, o Estado de Minas Gerais estará investindo

em melhores condições de trabalho para os seus servidores, o que se refletirá, sem

sombra de dúvida, em maior qualidade dos serviços prestados à população.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 5.095/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Sra. Márcia Silva Coutinho pela inauguração do Augusttus

Buffet e Recepções. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 5.096/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário Adjunto de Educação pedido de providências a fim de que sejam

marcadas eleições para o cargo de Diretor do Centro de Educação Continuada -

Cesec - Cidade Industrial.

Nº 5.097/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja encaminhado à
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Secretária de Educação pedido de providências a fim de que sejam marcadas

eleições para o cargo de Diretor do Centro de Educação Continuada - Cesec - Cidade

Industrial. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 5.098/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Jarbas Soares Júnior por sua posse no cargo de

Presidente da Associação Brasileira do Ministério Público de Meio Ambiente -

Abrampa. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 5.099/2009, do Deputado Gil Pereira, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para o asfaltamento dos trechos

Guaraciama-Juramento, passando por Pau d'Óleo, e Guaraciama-Glaucilândia. (- À

Comissão de Transporte.)

Nº 5.100/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Promotora de Justiça da Comarca de Carmópolis de Minas pedido de

providências para que se agilize a apuração da denúncia constante em representação

das Sras. Mariluza Cristina Rabelo de Melo e Alicieny Amaral de Castro e para que,

comprovando-se a perseguição de que se dizem vítimas, seja proposto um termo de

ajustamento de conduta com o Executivo Municipal a fim de que cesse tal prática. (- À

Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 5.101/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria-Geral da PMMG, à Ouvidoria de Polícia do Estado e ao

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos

Humanos e de Apoio Comunitário pedido de providências para apurar denúncia de

arbitrariedade policial e violação de direitos humanos praticadas contra o Sr. Walter

Duarte, Vereador da Câmara Municipal de São Gonçalo do Sapucaí.

Nº 5.102/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja

encaminhado às Sras. Patrícia Medina Varotto de Almeida e Vanessa Campolina

Rebello Horta, Promotoras da 23ª e da 7ª Promotorias de Justiça de Contagem,

respectivamente, e ao Sr. Márcio Lobato Rodrigues, titular da 1ª Delegacia Regional

de Contagem, pedido de providências para apurar as causas do falecimento da Sra.

Raimunda Corrêa Lima, ocorrido na Policlínica do Bairro Ressaca, em Contagem.

Nº 5.103/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja
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encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para a

implantação de um Centro de Internação de Adolescentes na área da 12ª Região

Integrada de Segurança Pública, em Ipatinga.

Nº 5.104/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Ministro da Justiça e ao Diretor-Geral do Departamento de Polícia

Rodoviária Federal pedido de providências para aumentar o quadro de pessoal desta

Polícia no Estado, especialmente na área abrangida pela 6ª Delegacia.

Nº 5.105/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para viabilizar a

implantação de uma Apac na Comarca de Ipatinga.

Nº 5.106/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para criação de

uma Companhia Independente da Polícia Militar em Coronel Fabriciano.

Nº 5.107/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para a

construção de um novo prédio do Instituto Médico-Legal em Ipatinga.

Nº 5.108/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para aumento

do efetivo da Polícia Civil da 12ª Região Integrada de Segurança Pública.

Nº 5.109/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para construção

da sede da 12ª Região Integrada de Segurança Pública, em Ipatinga.

Nº 5.110/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça pedido de providências para

implantação de uma Promotoria da Infância e Juventude na Comarca de Ipatinga.

Nº 5.111/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social e à Secretária de Educação pedido de

providências para que o Programa de Erradicação das Drogas - Proerd - seja levado

a todas as escolas do sistema estadual de ensino.

Nº 5.112/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para a criação
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de uma Divisão Especializada de Repressão a Crimes Ambientais que atenda à área

da 12ª Região Integrada de Segurança Pública - Risp -, tendo em vista que há na

referida Região dois parques florestais, bacias hidrográficas e exploração mineral.

Do Deputado Arlen Santiago em que solicita seja criada a Frente Parlamentar de

Valorização do Serviço Médico.

- É também encaminhado à Mesa requerimento da Comissão de Segurança

Pública.

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 Doutor Viana em que solicita seja formulada manifestação de aplauso

à Academia Mineira de Letras por seu centenário de fundação.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Transporte,

de Assuntos Municipais, de Segurança Pública, do Trabalho e de Participação

Popular (2) e do Deputado Elmiro Nascimento.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Sr. Presidente, quero saudar todos e dizer que estou

muito feliz porque estamos concluindo um estudo que já vem sendo feito há mais de

dois anos, no que diz respeito à cobrança pelas empresas de telefonia da tarifa

básica que é cobrada todo mês. Isso é um verdadeiro absurdo, já que fere

frontalmente o Código de Defesa do Consumidor. Hoje está sendo cobrada uma tarifa

de cerca de R$44,00 pela assinatura básica. Por isso acabamos de protocolar um

projeto de lei nesta Casa, nos moldes do que foi apresentado pela Assembleia

Legislativa do Estado de São Paulo, que, aliás, foi aprovado. Quando esse projeto

tramitou na Assembleia de Minas, na Comissão de Constituição e Justiça, naquele

momento a Comissão julgou-o inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal jogou

essa responsabilidade para os Estados, ou seja, enviou o problema para eles

resolverem. O Supremo, que é a Corte máxima do nosso país, da Justiça, jogou essa
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responsabilidade para que cada Estado defina a cobrança da assinatura. Essa

decisão abrangeu não apenas o telefone fixo e residencial, mas também a assinatura

básica para telefones de conta residencial e comercial. Isso se dá porque o cidadão

paga por aquilo que não utiliza, e o Código de Defesa do Consumidor é bem claro ao

dizer que só se pode pagar por um serviço efetivamente prestado, ou seja, pelo

número de minutos que o cidadão utilizar. Aliás, foi o ex-Presidente Fernando

Henrique Cardoso que teve essa brilhante ideia de cobrar pela assinatura, com a

justificativa de que essa cobrança seria para fazer a expansão das redes de telefonia.

A expansão foi feita e hoje existem mais de 50 milhões de linhas, só de telefones

residenciais, e desses apenas 40 milhões são utilizadas. Assim sendo, existe um

saldo de 10 milhões de linhas ociosas, ou seja, não há mais a necessidade de se

fazer expansão de rede. Com isso, acabou a justificativa para essa cobrança. O

mesmo ocorre com os telefones celulares, porque as pessoas que têm conta também

são obrigadas a pagar.

Isso posto, apresentamos esse projeto justamente para acabar com essa cobrança

mensal da telefonia, e ainda vamos fazer um grande movimento. Não vamos ficar

apenas no projeto que apresentamos. Faz dois anos que já estamos fazendo estudos

técnicos e levantamentos e agora vamos ingressar com dezenas de ações na Justiça,

nos Juizados de Pequenas Causas, em todo o interior do Estado de Minas Gerais e

aqui em Belo Horizonte, na Região Metropolitana. Também vamos continuar com as

caravanas, como fizemos na questão da Cemig, em que conseguimos, no ano

passado, a primeira redução da história de 17% na conta de luz. Aliás, a tarifa da

Cemig é uma das mais caras não só do Brasil, mas também do mundo inteiro. E,

agora, estamos brigando para que a Cemig devolva o dinheiro que o cidadão pagou a

mais na conta de luz.

Também fizemos a caravana da Copasa, uma caravana muito bonita, que

contagiou o Estado inteiro. Pela primeira vez na história, neste ano não houve

aumento na conta de água, porque não permitimos que isso acontecesse. Fizemos

várias representações no Ministério Público e impedimos o aumento do valor da água

da Copasa na Justiça. O governo foi pressionado a criar uma agência, tanto é que

existe um projeto em tramitação que cria o Crédito Suplementar para essa agência.
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Da mesma maneira que conseguimos a redução na conta de luz, impedimos o

aumento do valor da água da Copasa. A água é muito cara e é bem público essencial

à vida. Também conseguimos acabar com a taxa de incêndio que o governo queria

cobrar de todas as residências e impedir a cobrança da taxa para chamar a polícia.

Se alguém chamasse um policial e ele fosse a pé, deveria pagar um valor; se fosse

de carro, pagaria um valor maior ainda. Temos muita esperança de acabar também

com a tarifa da telefonia que é cobrada todo mês. As empresas de telefonia no nosso

país ganham muito, o que é uma grande injustiça. Temos dados, levantamentos e

documentos - provamos isso - que mostram que as empresas que exploram o serviço

no Brasil oferecem uma qualidade baixíssima e cobram um valor absurdo, um valor

muito alto. Se compararmos os serviços prestados pela mesma empresa nos países

desenvolvidos, perceberemos que a qualidade e o atendimento ao consumidor são

muito melhores e o preço da tarifa, do minuto é muito mais baixo. Entretanto, aqui no

Brasil não há qualidade, o tratamento dado ao consumidor é péssimo e o valor

cobrado, tanto do telefone residencial como do celular, é muito alto. Há uma grande

exploração pelas companhias de telefonia.

Com o mesmo empenho com que acabamos com a taxa de incêndio e com a taxa

para chamar a polícia, com o mesmo empenho com que conseguimos, pela primeira

vez em 56 anos, uma redução da tarifa de energia da Cemig, com o mesmo empenho

com que conseguimos impedir o aumento do valor da conta de água no nosso

Estado, faremos uma grande campanha para mobilizar toda a população de Minas

Gerais e acabar com essa tarifa absurda e injusta, que é a tarifa cobrada todo mês

pela assinatura. Isso é ilegal! O consumidor não pode pagar por aquilo que não

consome.

Como eu disse, a Assembleia de São Paulo já derrubou, nessa quarta-feira, o veto

que proíbe a cobrança da assinatura mensal decorrente de serviços de telefonia fixa

e móvel. O texto do projeto também prevê a aplicação de multa às concessionárias

que desrespeitarem a lei. Essa multa chegará a 10 vezes o valor indevidamente

cobrado de cada usuário. Apresentamos um projeto semelhante a esse aqui na

Assembleia.

Quero chamar a atenção novamente - falarei quantas vezes forem necessárias -,
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para a questão dos altos valores das tarifas de telefone em nosso país. O valor que

as companhias de telefone cobram dos consumidores em nosso país é um roubo

legalizado. Não podemos permitir isso. Chegou a hora de a Assembleia colocar o

dedo na ferida e defender os consumidores. Não há justificativa de

inconstitucionalidade, porque o Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do nosso

país, jogou essa decisão para os Estados; hoje a responsabilidade de definir é dos

Estados. Por isso apresentamos o projeto e deflagraremos uma grande campanha

em todo o Estado. Da mesma maneira como foi feita a campanha da Cemig e da

Copasa, também estamos brigando em relação aos altos valores do transporte

intermunicipal, visto que é mais caro viajar dentro de Minas do que para fora do

Estado. E aqui não se respeita o Estatuto do Idoso. Também faremos outra

campanha agora no final do ano: estamos apresentando documentações em relação

à questão do IPVA. A redução no ano que vem precisa ser acima de 10%. Estamos

cobrando isso do governo.

Já obtivemos muitas vitórias e estamos realmente com muita esperança de acabar

com a cobrança da assinatura da telefonia fixa e móvel. Não podemos nos omitir

quanto a essa questão. Como disse, intensificaremos a campanha para reduzir o

preço da assinatura básica do telefone, e, se possível, acabaremos de vez com essa

assinatura. Desde o processo de privatização da telefonia no Brasil, os consumidores

mineiros vêm sendo punidos com aumentos excessivos e injustos da assinatura

básica. Antes da privatização, em 1998, a assinatura mensal era de R$10,00. Hoje o

consumidor paga, em média, mais de R$40,00 por mês apenas na assinatura básica,

o que inclui uma franquia de 200 minutos de ligação local, ficando de fora as

chamadas para celulares e os interurbanos.

São mais de R$40,00 para se ter um telefone fixo em casa. Isso não garante a

inclusão social de milhões de famílias que não podem pagar esse valor. Segundo

dados oficiais da ONU, a telefonia fixa compromete 5,9% da renda do brasileiro. Já o

celular consome 7,5% da renda mensal. Os preços da telefonia e da internet no Brasil

estão entre os mais caros do mundo. Aqui, tudo é mais caro. O Brasil está copiando

Minas Gerais, que tem uma das cargas tributárias mais elevadas. O ICMS da energia

é 42%, o mais caro do País; o ICMS do álcool é 25%, enquanto em São Paulo é 12%;
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o IPVA é mais caro do que em Goiás, São Paulo e outros Estados; aqui cobra-se taxa

de licenciamento; a conta de água é mais cara do que em outros Estados onde há

departamentos municipais. Aqui tudo é mais caro. As empresas de telefonia copiaram

Minas Gerais direitinho, cobrando um valor exorbitante.

O País aparece entre os 40 do “ranking” no que tange ao comprometimento da

renda com serviços fixo e móvel de telefonia. Participam da lista 154 países. Os

dados são da União Internacional de Telecomunicações. O preço do celular em

outros países é três vezes menor do que no Brasil; já o telefone fixo aqui custa o

dobro da média cobrada dos outros países. Isso não se justifica. A renda do brasileiro

é três vezes maior do que nos países desenvolvidos? Não é, mas pagamos três

vezes mais pelo celular. Isso não é justo, ainda mais se tratando da mesma

companhia telefônica. Por que a mesma companhia cobra um valor na Alemanha,

nos Estados Unidos, no Japão, e cobra três vezes mais no Brasil? Por que quer

explorar o sangue do trabalhador brasileiro? Não podemos permitir isso e temos

todas as possibilidades de acabar com essa assinatura malfadada dos serviços de

telefonia fixa e móvel cobrada todo mês. Portanto a questão da assinatura básica

incomoda e fere o bolso dos consumidores, já que pagam por um serviço que não é

utilizado. Isso é injusto. O cidadão não pode pagar por aquilo que não utiliza.

Geralmente, as famílias não conseguem gastar os minutos incluídos na assinatura

mensal, ou seja, mesmo que não façam ligação alguma, os consumidores pagam, em

média, mais de R$40,00. O assinante deveria pagar somente pelo que usa. Se usar,

é justo pagar; se não utilizar, não deve pagar. Essa é a legislação clara do nosso

país.

Com os altos preços, muitas pessoas estão deixando de utilizar o serviço, optando

pela telefonia celular, principalmente a pré-paga, que também é uma das mais caras

do mundo, e estão pedindo para desligar os telefones fixos por causa da assinatura

básica. Por isso há 10 milhões de linhas sobrando. No Brasil, existem 41 milhões de

linhas de telefone fixo em funcionamento e 13 milhões ociosas. Além da assinatura

básica, outra vilã que justifica o alto valor da telefonia é a carga tributária, que pode

ultrapassar 40%, a exemplo do ICMS cobrado em nosso Estado. O ICMS cobrado em

Minas Gerais é mais caro do que o cobrado em outros Estados, e a telefonia acaba
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ficando mais cara também. Desde 2005, estamos lutando para reduzir os impostos

cobrados na conta de telefone. Apresentamos vários projetos e emendas com essa

finalidade. Sabemos que a tarifa é fixada pela Anatel e vamos fazer gestões junto ao

órgão para diminuir o valor da cobrança referente à assinatura básica. Essa decisão

do Supremo joga a responsabilidade para os Estados. Chegou o momento de

fazermos justiça e acabar com essa cobrança da assinatura do telefone, visto que o

cidadão está sendo obrigado a pagar pelo serviço não utilizado.

Para finalizar, queria, mais uma vez, cobrar do Governador que olhe com carinho

para os servidores públicos que estão se mobilizando. Os Oficiais de Justiça, do

Sindijus, estão em greve por melhores condições de trabalho e por reajuste salarial,

assim como os servidores da educação, os policiais militares, os bombeiros. O

governo precisa ter sensibilidade. Há recurso para o Centro Administrativo, bilhões e

bilhões, e onde estão os recursos para valorizar o ser humano? Precisamos ter

coração. Infelizmente, não há essa previsão no Orçamento. Da mesma maneira que

conseguimos a redução de 17% da conta de luz da Cemig, impedir o aumento do

valor da conta de água da Copasa, acabar com a taxa de incêndio cobrada em todas

as residências, impedir a cobrança da taxa para chamar a polícia e que a Cemig e a

Copasa colocassem nome dos inadimplentes no SPC e na Serasa, temos muita

esperança de acabar com a assinatura básica dos telefones, tanto o residencial como

o celular. Isso dependerá da nossa mobilização e da nossa luta. Conclamamos todo o

conjunto da população para entrar nessa campanha e participar das caravanas que

percorrerão o Estado inteiro contra o roubo legalizado feito pelas companhias de

telefone no nosso país.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

antes de entrar diretamente nos assuntos que me trazem a esta tribuna, comunico

principalmente àqueles que se interessam pela vida partidária, especialmente do PT,

que o processo de eleição direta do nosso Partido, que mobilizou aproximadamente

500 mil filiados no último domingo, resultou na escolha, em primeiro turno, do nosso

Presidente Nacional, o companheiro José Eduardo Dutra. Desejamos-lhe excelente
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trabalho à frente do nosso Partido, principalmente num momento em que o Partido se

prepara para outra eleição nacional. Em Minas, como era de esperar, nossa eleição

irá ao segundo turno, em 6 de dezembro, entre os dois candidatos mais votados: o

companheiro e amigo Gléber Naime, membro da Executiva Nacional do PT e

Secretário Nacional de Comunicação, e o companheiro Deputado Federal Reginaldo

Lopes. Fazemos essas comunicação e apelo para que a militância do PT novamente

compareça às urnas em Minas Gerais. Mais de 45 mil filiados do PT se manifestaram

democraticamente em 22 de novembro. Aproveito para cumprimentar os demais

candidatos que tiveram participação muito decisiva e honrada nesse processo: o

Deputado Padre João, nosso Líder; o Deputado Federal Gilmar Machado, nosso

companheiro; e o Prof. Oleg Abramov, nosso companheiro de Juiz de Fora. Todos

com participação política muito importante, que contribui para o fortalecimento do PT.

Na mesma linha, Sr. Presidente, queria lembrar um fato político de novembro, dos

mais importantes, que acredito que passou um pouco despercebido, sem a

necessária rememoração histórica, pela importância que teve na vida democrática do

nosso país: os 20 anos da primeira eleição direta para a Presidência da República

após a ditadura militar. Em 1989, tivemos a consagração de todo um processo de

resistência e de combate à ditadura militar que tanto mobilizou jovens, adultos,

operários, sindicalistas, trabalhadores e intelectuais durante duas décadas em nosso

país. Muitos pagaram com a sua própria vida para que o País obtivesse num

processo de abertura democrática a promulgação de uma nova Constituição em

1988, culminando com a primeira eleição direta para a Presidência da República em

1989. É com muita alegria e emoção que nós, do PT, nos relembramos dessa

eleição. Aliás, eleição em que o PT, pela primeira vez desde a sua fundação, em

1980, teve a oportunidade de apresentar o seu candidato à Presidência da República:

Luiz Inácio Lula da Silva. Deputado Padre João, esse foi o meu primeiro voto para

Presidente da República no Brasil. Graças a Deus tive oportunidade de repeti-lo em

1994, 1998, 2002 - Lula vitorioso - e 2006, com a sua reeleição. A eleição de 1989

significou uma verdadeira polarização democrática em nosso país. No segundo turno,

o Brasil se dividiu. Infelizmente, naquele momento, a candidatura Lula não foi

vitoriosa, mas deixou uma semente plantada, ou seja, a semente da democracia, da
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justiça social, da educação para todos e do respeito ao homem do campo, que

germinou com muita força com a nossa eleição à Presidência em 2002, uma

reeleição em 2006 e hoje com o governo Lula sendo aclamado e reconhecido

nacional e internacionalmente. Por isso relembramos aqui esse processo, no qual

tivemos participações também muito importantes. Poderíamos nos lembrar do

saudoso Mário Covas, ex-Governador de São Paulo, Leonel Brizola, Ulisses

Guimarães e tantos outros que contribuíram para um segundo turno muito

empolgante, mas que, por vários motivos que a história já reconhece, não foram

suficientes para levar o PT e o Presidente Lula àquela época ao posto maior de

comando em nosso país.

Sr. Presidente, se é verdade que avançamos na democracia representativa,

precisamos dar alguns passos além. Várias bandeiras daquele período ainda

continuam muito vivas e algumas também sendo reavivadas, redirecionadas e

atualizadas em função do momento econômico brasileiro. Há alguns dias a Comissão

de Participação Popular, em conjunto com a Comissão do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social, realizou nesta Casa uma audiência pública das mais importantes

para debater e solidarizar-se com aqueles que estão apoiando a aprovação de uma

proposta de emenda constitucional no Congresso Nacional, que reduz a jornada de

trabalho para 40 horas. Essa PEC tem de ser aprovada, pois tramita há 15 anos no

Congresso Nacional. Os países mais desenvolvidos do mundo têm hoje uma jornada

de 40 horas. No Brasil é de 44 horas. Precisamos dessa aprovação para garantir

primeiramente qualidade de vida melhor a cada brasileiro e brasileira. O ser humano

precisa do trabalho, pois ele garante a subsistência, contribui para a formação ética,

moral, cidadã, e diferencia o homem, inclusive, de outras espécies. O trabalho é a

nossa capacidade de transformar o mundo com a razão, com o coração e com

nossas aptidões. No entanto ele não pode absorver completamente a vida do homem,

pois o homem precisa da família, do lazer, do estudo, do descanso, e de desfrutar

das coisas que hoje podem ser ofertadas pela sociedade a ele. Não é justo que um

trabalhador fique 2, 3 ou até 4 horas dentro de um transporte coletivo, gastando todo

esse tempo em seu deslocamento. Muitas vezes, dentro das 8 horas de trabalho, o

trabalhador não tem tempo de se deslocar para o almoço. Ou seja, o trabalhador
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brasileiro fica de 6 horas da manhã até as 10 ou 11 horas da noite por conta do

trabalho. Dependendo do setor, muitas vezes este ainda lhe impõe trabalho aos

sábados e domingos, sem limitação e sem previsão antecipada da própria utilização

do mecanismo das horas extras. Hoje todas as centrais sindicais estão irmanadas em

aprovar essa PEC, que garantirá melhor qualidade de vida ao trabalhador, além de

um maior convívio familiar. Trata-se de uma redução de jornada que permitirá ao

trabalhador tempo livre para sua qualificação, para voltar aos estudos, e para que

aquele que já está estudando possa progredir para o ensino médio ou até para a

universidade. Esse trabalhador, com uma jornada reduzida, abrirá espaço para novos

trabalhadores, pois o impacto da redução da jornada de trabalho é também no

sentido de garantir a abertura de novas vagas e frentes de trabalho para o

trabalhador desempregado, principalmente para aquele que procura seu primeiro

emprego. Muitos dirão: “Mas os pequenos e os médios empresários não suportarão

isso”. Defendo a ideia de que, com a aprovação da redução da jornada de trabalho,

haja também uma compensação para o pequeno e o médio empregador, aquele que

poderá ter algum nível de impacto com a redução da jornada de trabalho.

Várias pesquisas e estudos comprovam que a qualidade do desempenho do

trabalhador aumenta com uma jornada reduzida. O fato de reduzir a jornada de

trabalho para 40 horas semanais não quer dizer dar vida mole para eles não. Hoje ela

é de 44 horas em vários setores, e em alguns existem as horas extras, que impedem

muitas vezes o trabalhador de estar gozando o seu sagrado direito do convívio

familiar.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Agradeço o aparte ao Deputado

André Quintão, nosso companheiro de partido, que sempre se manifesta com

propriedade ao fazer uma análise da nossa realidade. De fato, é fundamental que o

trabalhador tenha sua carga horária reduzida semanalmente, inclusive aumentando o

número de empregos. Aproveito a oportunidade para fazer uma reflexão. Hoje, em

todos os debates que trataram a questão da segurança pública em relação ao

combate à violência, abordamos a família. Como V. Exa. disse muito bem, essa

redução da carga horária propiciará à família também tempo para seu

relacionamento, para o diálogo com os filhos, para a convivência familiar. Isso será
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muito positivo para a melhoria da sociedade brasileira, rumo à construção de uma

cultura da paz. Será uma grande contribuição. Pensamos na questão do número de

empregos, mas também pensamos nisso, que, à primeira vista, pode não parecer tão

importante, mas é fundamental, que é a qualidade de vida da sociedade brasileira, a

convivência e o fortalecimento da família. Aliás, a Conferência Nacional de Segurança

Pública pontuou um princípio, que é o fortalecimento da família como condição para

combatermos a violência que está aí. Cumprimento, então, V. Exa. pelo

pronunciamento tão apropriado, pelo seu mandato, verdadeiramente compromissado

com o povo de Minas Gerais e que ajuda a construir esta sociedade que tanto

sonhamos.

O Deputado André Quintão* - Muito obrigado, Deputada Maria Tereza Lara. Fica

aqui a nossa mensagem: apoio irrestrito à aprovação da PEC defendida pelas

centrais sindicais, a qual reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, colegas Deputados, companheira

Deputada Maria Tereza Lara, saúdo todos que nos acompanham das galerias,

telespectadores da TV Assembleia, nosso líder Deputado Vanderlei Miranda. Sr.

Presidente, trago o debate sobre a importância do servidor público e o respeito que

devemos ter com ele. Deputada Maria Tereza, temos de visualizar e perceber a

realidade de cada servidor, seja do Legislativo, seja do Executivo, seja do Judiciário.

Não é nossa pretensão instalar crise institucional alguma. Qualquer medida em

relação a salários ou carreiras dos servidores do Executivo ou Judiciário tem de ser

normatizada aqui. Evidencio algumas contradições, que não são apenas meras

contradições. São situações que ferem a relação institucional do Executivo e do

Judiciário com o Legislativo. O primeiro ponto que destaco é em relação à Lei nº

18.185, de 2009, que assegura todos os procedimentos, dá certa segurança em

relação às contratações temporárias. Avançamos um pouco em relação a isso, mas

podemos avançar um pouco mais no que diz respeito aos servidores da área de

defesa social, por ser mais delicada. Estipulamos tempo menor para alguns e maior
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para outros, com possível recontratação. Para alguns, o tempo é maior pela natureza

do serviço, porque exige qualificação. Então pensamos que essa lei fosse avanço.

Entendemos que, uma vez sancionada, é porque houve decisão unânime desta Casa

e do governo. Para nossa surpresa desagradável, vimos essa lei ser ignorada pela

Secretaria de Defesa Social. Estamos insistindo para que a Secretaria resolva isso.

Tem de haver respeito não apenas aos servidores como também a esta casa, em

relação ao cumprimento dessa lei, ao que trabalhamos aqui e foi construído com

muito debate, muitas reuniões. Pensamos que havíamos chegado ao consenso, ao

entendimento. Infelizmente, isso está sendo ignorado. É ilusão. Cedemos um pouco.

Pensamos que havíamos avançado na reunião que realizamos na quarta-feira, com o

Secretário Maurício Campos. Essa reunião durou mais de 4 horas, foi realizada com a

condição que colocamos, da presença do representante dos contratados e dos

servidores, e mesmo assim ainda não avançou concretamente. Ontem, em reunião

com o Líder do Governo, Deputado Mauri Torres, em busca de entendimento, ele

sinalizou que era impossível resolver a situação de todos antes de um mês. Quero

fazer justiça não ao Secretário, que parece estar em viagem, mas à Secretaria.

Sendo assim, Maria Tereza Lara, agora temos de ser inflexíveis. Nenhum Deputado,

em sã consciência, pode entrar em recesso sem resolver isto, portanto insistimos no

prazo para a Secretaria de Defesa Social resolver definitivamente esta situação. Esse

prazo não pode extrapolar o dia 15 de dezembro, que será o momento em que

estaremos em votação final. A previsão de término dos trabalhos é dia 18 de

dezembro. Como será o Natal desses companheiros e dessas companheiras que

foram demitidos, muitos injustamente? Pode ser que um ou outro tenha extrapolado,

mas não todos. Não podemos permitir essa situação. Então demonstro aqui que a

relação do Executivo com esta Casa, neste ponto, tem sido desrespeitosa.

Outras contradições. Votamos lei nesta Casa construída com muito debate, a Lei nº

18.025, um apelo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Falo de outro Poder. Essa

lei autoriza reajuste para os servidores no valor de R$691,37, para entrar em vigor a

partir de 1º/1/2009, e R$738,51 a partir de 1º/7/2009 - lei votada e sancionada no ano

passado. Essa lei atende aos servidores do Tribunal de Justiça. E agora o que

aparece? Projeto de lei de interesse do Tribunal de Justiça, dos magistrados, pedindo
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reajuste apenas para os magistrados de 5%, retroativo a 1º/9/2009, e mais 3,88%,

para vigorar a partir de 1º de fevereiro. Para os magistrados, retroativo; para os

servidores, nem o que foi votado, e que já deveria ter sido pago desde o dia 1º/1/2009

não foi feito até hoje. Votamos. Foi sancionado, mas o Presidente do Tribunal de

Justiça não pagou, não implementou esse reajuste salarial. É imoral esse pedido aqui

do reajuste para os magistrados, ainda por cima retroativo a setembro deste ano.

Ora, temos de ter respeito com os servidores. E isso é um desrespeito.

Só para o telespectador entender, esse reajuste para os magistrados permite um

salto salarial significativo para cada um. Podem dizer que 5% é pouco, mas há os

3,88% em fevereiro, perfazendo quase 9%. Só o aumento dará mais de R$1.000,00

para cada um, que, a bem dizer, é o valor da remuneração do início de carreira do

Oficial de Justiça. Então é imoral e injusto. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem

de dar exemplo de justiça. É dentro de casa que começa a verdadeira justiça.

Assim, temos de aprofundar esse debate, pois é imoral e injusto o reajuste apenas

para os magistrados, uma vez que não se implementou o reajuste que votamos e

aprovamos aqui, no ano passado. Além disso, há uma proposta de suplementação de

orçamento, tanto para o Tribunal de Justiça quanto para o Tribunal de Contas e para

o Ministério Público. Como está, então, esse planejamento? Estão cumprindo a Lei de

Responsabilidade Fiscal? Temos de ter mais informações. Estamos dizendo isso sem

entrar, por exemplo, em outras situações que são de interesse dos Deputados.

Votamos aqui num acordo, num entendimento, a criação de várias varas no ano

passado. Então nos enganaram? A Associação dos Magistrados fez uma interlocução

entre o TJMG e a Assembleia. Será que fomos enganados? Era só para garantir o

que queriam sem levar em consideração o que queremos? Na verdade, o que

queremos diz respeito a uma reivindicação da base, quer seja a criação da segunda

vara em Ouro Branco, quer seja em Viçosa. Fomos pressionados e criaram várias

varas, mas até hoje elas não foram instaladas. Então foi só uma enganação?

Fizeram-nos de bobos no final do ano passado? Vem agora um pedido de

suplementação ao Orçamento, além desse reajuste que considero imoral e injusto.

Acho que o salário do Juiz hoje é razoável. Entendo que o trabalho dele é muito

delicado e sério. Uma decisão de um Juiz pode garantir à pessoa retornar à vida. Há
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situações delicadíssimas. Por outro lado, pode uma decisão desestruturar a pessoa

pelo resto da vida. Assim, repito, é um trabalho muito sério. Mas considero razoável o

salário. O subsídio mensal do Procurador do Ministério Público, junto ao Tribunal de

Contas, por exemplo, é de R$23.216,81. Ainda há verbas indenizatórias e

penduricalhos - sabemos que vários penduricalhos. Há atos internos dos quais só

Deus sabe - sei lá se Deus sabe, pois às vezes só o diabo sabe, e creio que Deus

não compactua com injustiça e falta de respeito com o ser humano, sobretudo com os

servidores. Essas são as considerações, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, colegas Deputados, inicialmente

abordarei assunto de que não tenho tido oportunidade de tratar aqui há algum tempo.

Trata-se de algo que me motivou desde o primeiro dia do primeiro mandato, que é a

cultura, a cultura mineira, a cultura como instrumento não só para melhor qualidade

de vida para todos, mas para definir ou estabelecer com clareza a identidade dos

povos. Abordo esse tema porque teremos a oportunidade, na próxima semana, de

realizar mais uma Conferência de Cultura na Assembleia, preparando-nos para a

Conferência Nacional de Cultura. Tive a felicidade de ser o proponente da primeira

conferência nesta Casa, a qual produziu resultados positivos. Como fruto da

conferência de cultura que realizamos em 2004, tivemos a alegria de propor a criação

da Comissão Permanente de Cultura. Antes não havia Comissão Permanente de

Cultura nesta Casa. A exemplo de passado não tão distante, a cultura sempre

funcionava como apêndice da educação: eram a Comissão de Educação e Cultura, a

Secretaria de Educação e Cultura, o Ministério de Educação e Cultura. Pela

importância da educação - não que a cultura seja menos importante -, mas eu diria

até pelo nível de prioridade, em um país que ainda tem muito o que trabalhar e

fortalecer na educação, a cultura acabava ficando esquecida, relegada a segundo

plano. Não é bom para o desenvolvimento de um povo, para sua identidade, que sua

cultura seja relegada a segundo plano. Aí conseguimos, em proposta de nossa

iniciativa, criar a Comissão Permanente de Cultura desta Casa.

Na sequência, tive a felicidade de propor a criação do Fundo Estadual de Cultura.

Parecia um sonho porque era algo pelo qual se lutava há muito tempo e, mais ainda,
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porque era uma proposta nascida na Casa Legislativa. Criou-se um fundo, um

financiamento direto da área pública para os projetos culturais, principalmente com a

preocupação de fortalecer a cultura de raiz, a cultura do interior, o reinado, as bandas

de músicas, as iniciativas do artista que está começando e quer um espaço para

mostrar seu talento, seja na edição de um livro, seja na produção de um CD, seja na

possibilidade de montagem de uma peça teatral. Isso, principalmente no interior, era

simplesmente impensável porque os mecanismos até então existentes da chamada

Lei de Incentivo à Cultura, tanto estadual, quanto federal, sempre foram de acesso

muito difícil para o pequeno empreendedor de cultura ou para o artista iniciante. A Lei

de Incentivo à Cultura pressupõe que, além de se aprovar o projeto, é preciso depois

buscar o patrocinador, aquele que irá financiá-lo. E, pela forma com que se procede a

esse tipo de captação de recursos, os grandes empreendimentos, os grandes

produtores de cinema, os artistas renomados é que conseguem algum tipo de

patrocínio das grandes empresas, que acabam sendo as financiadoras nessa lei.

Nesse modelo o dinheiro é público, mas, na verdade, trata-se de uma dedução fiscal:

a empresa patrocina e desconta no imposto que tem a pagar. É uma iniciativa

positiva. Lutamos para aprimorar o projeto estadual de Lei de Incentivo à Cultura, a

fim de que as pequenas e microempresas também possam participar dando acesso

aos empreendimentos locais, regionais. Todavia havia um hiato, um vazio. Havia

dificuldade para fazer entrar dinheiro que viabilizasse as iniciativas do artista iniciante,

do grupo de reinado, da banda de música, da casa de cultura do interior, da

recuperação de um monumento importante na vida e na história de determinada

cidade. Tivemos então a felicidade de propor a lei, criando o Fundo Estadual de

Cultura. Depois de muita luta e com o apoio do Governador Aécio Neves, que

mandou para cá uma mensagem acolhendo a nossa iniciativa - sem a mensagem do

Governador, meu projeto não teria como prosperar - tivemos a felicidade de ver

criado, há quase quatro anos, o Fundo Estadual de Cultura, que vem, com edições

sucessivas, priorizando o interior e as iniciativas dos grupos que trazem a cultura de

raiz e a recuperação de patrimônio histórico. São centenas de projetos patrocinados

pelo Fundo Estadual de Cultura. A grande diferença - e ela é fundamental -, entre a

Lei de Incentivo à Cultura e o Fundo Estadual de Cultura é que neste o artista, o
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empreendedor, a entidade, a Secretaria Municipal de Cultura, a fundação apresentam

o projeto e não têm que sair por aí procurando patrocinador. O projeto é aprovado, e

o dinheiro - que é do Fundo Estadual de Cultura, previsto no orçamento do Estado - é

depositado pelo Estado na conta da entidade que promoverá a ação cultural. Agora

mesmo tivemos a felicidade de ver aprovado - apenas para exemplificar - um

patrocínio à Associação dos Reinadeiros de Bom Despacho e região, que alcança a

iniciativa do reinado no Centro-Oeste mineiro, em cidades como Bom Despacho,

Divinópolis, Luz, Nova Serrana, Perdigão, Abaeté, Oliveira e Itapecerica. Toda aquela

região tem uma tradição muito vigorosa do reinado. Como um grupo de reinado

conseguiria um patrocínio pela Lei de Incentivo à Cultura? Como chegaria à direção

da Petrobras, da Cemig ou de outra empresa capaz de acolher o projeto e pediria

patrocínio? É muito difícil. Diria até que é praticamente impossível, tanto que isso não

ocorria e continua não ocorrendo. Mas agora chega dinheiro por meio do Fundo

Estadual de Cultura.

Fico relembrando essas conquistas para voltar à questão do evento previsto para a

semana que vem: a Conferência Estadual de Cultura. Essas iniciativas foram

justamente fruto das conferências acontecidas no passado. Tomei a iniciativa de

apresentar o projeto de lei e propor a criação da comissão, mas nunca tenho a

pretensão de dizer que isso foi fruto da minha iniciativa isolada. Foi a Casa que se

uniu e, graças à sensibilidade de seu Presidente à época, Deputado Mauri Torres,

implementamos a Comissão de Cultura. Da mesma forma, com o apoio do

Governador Aécio Neves, em seu primeiro mandato, implementamos o Fundo. Nessa

conferência, outros grandes desafios teremos pela frente. Temos de aprofundar o

debate no sentido de haver uma ação mais democratizada na presença do Estado, do

poder público e da União, nas manifestações culturais. É preciso rediscutir o ICMS

Cultural, avaliar até que ponto esse ICMS cultural, quando chega nas Prefeituras,

está revertendo em mais investimentos na cultura. Não pode ser uma via de mão

única.

O Município credencia o seu patrimônio histórico e passa a ter direito a um pouco

mais de repasse de ICMS na distribuição do bolo. Mas será que ele está pegando

esse dinheiro e aplicando-o na recuperação daquele patrimônio histórico ou está
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incentivando uma iniciativa cultural no Município? No governo do Estado, temos de

avançar a discussão do Conselho Estadual de Cultura, ter um debate mais

democratizado das ações de cultura de um modo geral. Com certeza, boas ideias

surgirão, mas é preciso participar. Portanto aproveito essa fala para convidar os

agentes culturais, os promotores de eventos, artistas, membros de Conselhos

Municipais de Cultura, ou de patrimônios histórico e paisagístico, para que venham à

Assembleia Legislativa, na semana que vem, quando, na quarta, na quinta e na

sexta-feira, teremos a realização desse evento. E escolheremos delegados para

irmos a Brasília, quando teremos um grande desafio, porque lá não temos um fundo

nacional que esteja destinando recursos de maneira direta. Existe a Lei Rouanet, a lei

federal de incentivo à cultura, mas temos um grande debate a ser feito porque esta é

uma lei extremamente importante, porém ela está cada dia menos democrática.

Vemos grandes iniciativas que recebem apoio do poder público, mas também há

iniciativas que envolvem milhões e milhões de reais e que são financiadas pela Lei

Rouanet - portanto, com dinheiro público -, as quais renderão muito dinheiro para

quem está tomando a iniciativa. Há filmes que renderão uma boa renda, às vezes

fortuna nas bilheterias, edições de “shows” e de discos de artistas famosos e

renomados. Aqui, não estou condenando que se ajude o artista já renomado ou o

cineasta consagrado. Estou questionando: como pode o dinheiro da Petrobras, do

imposto que ela teria de pagar, ou das empresas do setor privado, de telefonia móvel

- que têm realmente obrigação de pagar imposto, pois recebem rios de dinheiro da

população -, de energia elétrica, do setor siderúrgico, das grandes companhias como

a Vale do Rio Doce, que financiam megaprojetos que envolvem milhões de dinheiro...

Aliás, financiam como se fosse uma generosidade dessas empresas, mas esse

dinheiro é do povo, é público. No entanto, ao invés de esse dinheiro ser recolhido ao

caixa do Tesouro para o financiamento da cultura, eles aprovam o projeto, e a

empresa passa o dinheiro diretamente para a pessoa que está promovendo a

iniciativa cultural, descontando no imposto que ela teria de pagar. Até aí tudo bem,

essa engenharia para incentivar a cultura, mas não é bom quando você percebe que

isso pode estar sendo objeto de corrupção, de desvio de dinheiro público, de

privilégio de elites. E quem faz a cultura na ponta e quer ter uma oportunidade como
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artista para lançar o seu primeiro livro, para editar o seu primeiro CD, para ter a

oportunidade de promover educação musical nas escolas, promover uma interação

maior da comunidade por meio do teatro, não consegue nem ter acesso a essas

grandes empresas, que viram uma espécie de substituto do poder público. Será que

dá para o poder público começar a arrumar substituto dessa forma, deixando nas

mãos de grandes empresas decidir quem elas patrocinarão ou não? Aliás, acabou

acontecendo uma febre de fundações dessas empresas. É Fundação Bradesco,

Fundação Usiminas, Fundação da Fiat e de não sei mais o quê. Essas fundações

aprovam os projetos e têm sua fonte garantida, enquanto as outras, de origem

popular, que estão no interior, nem entram na fila. Precisamos debater esse problema

com clareza, porque isso é dinheiro público, e não dinheiro próprio dessas grandes

empresas. Elas não estão fazendo caridade nem generosidade alguma, mas

simplesmente deixando de pagar o imposto para financiar projeto cultural, ao bel-

prazer de seus Diretores, chegando inclusive a financiar a fundação que é dirigida

pelo filho do Diretor-Presidente. O dinheiro fica em casa, e a corrupção existente por

trás disso, nobre Deputado João Leite? V. Exa., que é defensor da legalidade, da

moralidade e da probidade, me anima no Parlamento. Também me anima saber que

podemos abordar temas polêmicos como esse e trazer luz para essa situação. Se

rompermos com esse tipo de coisa, justificaremos a realização dessa conferência de

cultura, numa discussão mais profunda de como está a aplicação do dinheiro da Lei

Rouanet.

Antes de terminar, saúdo a presença nesta Casa do Presidente do meu glorioso

Bugre, meu glorioso Guarani de Divinópolis, Edilson, que aqui está acompanhado de

membros da sua diretoria. Ele tem a árdua tarefa de fazer com que nosso Bugre

retorne ao Módulo I da 1ª Divisão, uma vez que agora disputaremos o Módulo II,

como já o fizeram o Fluminense e o Atlético no Campeonato Nacional, por isso não

vejo problema algum no fato de o Guarani agora participar dessa disputa. Aliás,

Edilson, sempre costumamos dizer, em Divinópolis, que temos quase certeza de que

seremos campeões. Foram tantas as vezes em que tivemos de enfrentar esse

desafio de ir para o Módulo II que estamos acostumados a transformar limão em

limonada. Agora ele nos diz que seremos campeões mineiros. Não tenho dúvidas de
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que você, com seu talento e amor ao nosso Guarani, nos levará à vitória no

Campeonato Mineiro, para que o Bugre novamente volte a disputar com o Cruzeiro,

com o Atlético, com o América, com o Villa e com os demais times que fazem a

alegria dos mineiros nas quartas-feiras e nos fins de semana.

Na mesma linha de preocupação com a cultura, termino minhas palavras,

Presidente, fazendo coro com o Deputado João Leite, que sempre lutou para que

tenhamos não só a lei de incentivo ao esporte, mas também o fundo de incentivo ao

esporte, com maior presença da ação pública, porque o esporte é essencial como

qualidade de vida e como instrumento de congraçamento, de solidariedade e de

respeito humano. É justamente isso que nos motiva a manter viva a chama do

Guarani, em Divinópolis, e dos clubes de cada cidade do interior de Minas. Das

menores às maiores, todas têm suas paixões locais, e é muito saudável serem

mantidas. Também cumprimento o Rômulo, o Rominho, que é o Secretário Municipal

de Esportes de Divinópolis. Sr. Presidente, agradeço-lhe a concessão da palavra.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público presente nas galerias e telespectadores da TV Assembleia, inicio minha fala

nesta tarde mencionando o pronunciamento do Deputado Domingos Sávio sobre

cultura. Anteontem estive em audiência na Secretaria de Articulação Institucional do

Ministério da Cultura tratando de ação específica, que é o diagnóstico cultural da

Bacia do Rio Urucuia, projeto-piloto no âmbito da Bacia do Rio São Francisco, que

tem como objetivo mapear toda aquela região e todas as ações culturais, eventos e

manifestações das comunidades tradicionais do Vale do Urucuia, para fazer edital

customizado, específico e dirigido àquela bacia hidrográfica. Lá seriam oferecidas

todas as ações do Programa Mais Cultura do Ministério da Cultura. O Ponto de

Cultura é programa que vai na linha do que o Deputado acabou de defender aqui:

democratiza o acesso à cultura, patrocina e fomenta as pequenas iniciativas dos

diversos grupos culturais, que lutam, com muita dificuldade, para sobreviver no

interior do Brasil. Nessa reunião nos foi relatada ação que consideramos

extremamente meritória e que é fruto de parceria, Deputado João Leite, entre o

Banco do Nordeste do Brasil e o Ministério da Cultura. Essa ação favorece os
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pequenos empreendedores culturais do Brasil de forma desburocratizada e

extremamente simplificada. Há projetos que talvez nem possam levar este nome, pela

sua simplicidade, porque basta breve descrição da atividade a ser desenvolvida,

exposição fotográfica, peça teatral, “show”, manifestação cultural, debate, para serem

avaliados, considerados. De quase 3 mil projetos apresentados, foram selecionados

em torno de 1.500 pequenos projetos, perfazendo o valor de R$3.000.000,00. No

Brasil inteiro, esses pequenos empreendedores culturais têm agora, pela primeira

vez, a oportunidade de acesso, como aqui bem defendeu o Deputado Domingos

Sávio, ao apoio cultural.

Também concordamos com o que foi aqui exposto, que infelizmente as leis de

incentivo à cultura, seja a Lei Rouanet, seja a Lei do ICMS Cultural em Minas Gerais

e também nos demais Estados, são ainda muito restritivas, exigem muito. Quase

sempre quem tem acesso a esses recursos, portanto tem seus projetos culturais

financiados, são grandes organizações, grandes artistas, aqueles que estão

habituados a dominar técnicas e informações de elaboração de projetos, de

argumentação. Esses, infelizmente, acessam quase totalmente os recursos,

dificultando muito que iniciativas menores, mais modestas, de cunho popular, que

acontecem aos milhares no interior de Minas Gerais e do Brasil, acessem esses

recursos.

Sr. Presidente, ainda nessa linha da cultura, volto a falar do projeto Ponto de

Cultura, que é realmente iniciativa maravilhosa que está acontecendo no Brasil,

iniciativa do grande compositor Gilberto Gil, que, há até pouco tempo, dirigia o

Ministério da Cultura no governo Lula. A ideia do Ministro era disseminar, no País

afora, pequenos projetos culturais, apoiando grupos, entidades, iniciativas, sempre de

inserção social e comunitária, para fazer com que essas iniciativas dinamizassem o

processo cultural brasileiro. Temos a oportunidade, como aconteceu em Belo

Horizonte, no ano passado, com a realização da Teia Cultural, que é encontro

nacional do Ponto de Cultura, de constatar como essa proposta, como essa política

de interiorização, de democratização da cultura está, de fato, promovendo revolução

na cultura brasileira. Esperamos que a Conferência Estadual de Cultura, que se

realizará nesta Casa, na semana que vem, acolha essas iniciativas e experiências e
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muitas outras boas experiências populares de Minas Gerais. Quando olhamos para o

Vale do Jequitinhonha, quase sempre lembrado como o vale da miséria, da pobreza e

da dificuldade, é preciso perceber seu dinamismo cultural, assim como o do Norte, o

do Noroeste mineiro e o de cada uma das regiões de Minas Gerais, que têm cultura

rica e intensa, que revelam a diversidade cultural deste Estado-síntese do Brasil.

Nossa Conferência Estadual de Cultura deve estar à altura dessa diversidade cultural

e encaminhar propostas que ampliem as linhas de fomento à cultura existentes,

favoreçam a dinamização e a promoção da cultura em Minas Gerais. Esperamos, de

maneira particular, os pequenos empreendedores culturais e as organizações que

estão atuando na área cultural, a maioria sem nenhum tipo de favorecimento e apoio

público para desenvolver suas atividades. Mas as fazem porque gostam, sentem

prazer e sabem que é por meio da cultura que se promove a qualidade de vida e o

ser humano integralmente.

Gostaríamos ainda de fazer dois convites para a programação desta Casa na

semana que vem. No dia 1º, terça-feira, às 10 horas, no auditório, a Comissão de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável realizará audiência pública, a

requerimento nosso, solicitando convite para as seguintes instituições: Instituto

Nacional de Colonização e Reforma Agrária de Minas Gerais, Superintendência

Regional do Incra, Secretaria Extraordinária para Assuntos de Reforma Agrária,

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Emater-MG, Ministério

Público do Estado de Minas Gerais, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do

Estado Minas Gerais e Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Estamos no

trabalho intenso de convidar todos os sindicatos de trabalhadores rurais de Minas

Gerais para essa audiência pública.

O objetivo dessa audiência é discutir as questões relacionadas ao processo de

licenciamento ambiental dos assentamentos de reforma agrária do Estado. Sabemos

que a legislação vem exigindo o licenciamento ambiental para todo e qualquer

empreendimento, e é natural que os assentamentos de reforma agrária cumpram a

legislação. Infelizmente, temos assistido, em muitos assentamentos do Estado, a uma

depredação que não combina com esta política. Esperamos que este trabalho, que

até aqui vem sendo gerido por termos de ajustamento de conduta com o Ministério
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Público e com o Incra, saia desta esfera para trabalho efetivo de regularizar, sob o

ponto de vista ambiental, os assentamentos de reforma agrária no Estado. Muitos

assentamentos não estão tendo acesso aos recursos do Pronaf, fundamentais para

apoiar a geração e a produção, em virtude de não estarem regulares junto à

legislação e aos órgãos ambientais do nosso Estado. Sr. Presidente, quero ainda

convidar para a audiência pública na semana que vem, quarta-feira, dia 2, a fim de

discutir a situação da Fundação Caio Martins. Estamos acompanhando de perto o

trabalho louvável que o Dr. Cloves Benevides, Presidente da Fundação, está fazendo.

Já há um ano, o Dr. Cloves e seus colaboradores da diretoria da Fundação foram

empossados, e este é o momento de fazermos um balanço e avaliarmos os avanços

e o quanto precisamos ainda fazer para recuperar a dimensão que a Fundação já

teve no cenário educacional de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Registro de Presença

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - A Presidência registra a presença, em

Plenário, do Presidente do Guarani - esse clube tão querido em Minas Gerais -,

Edilson; do Rômulo, Secretário de Esportes de Divinópolis; do Araújo e do Renatinho.

Vamos nos relembrar daquele grande time, em que o Araújo jogou pelo Guarani,

composto pelo Hermes, Chocolate, Miltinho, Araújo, Coca, Carlos Roberto, Lucinho,

Catatau, Juca Bala, Jeremias e Prego.

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.

ACORDO DE LÍDERES

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

Os Deputados que este subscrevem, representando a totalidde dos membros do

Colégio de Líderes, acordam em que seja prorrogado até 3 de dezembro deste ano o

prazo para recebimento de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808/2009, do
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Governador do Estado, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2008-2011, e

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.

Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2009.

Luiz Humberto Carneiro, Líder do BSD - Padre João, Líder do Bloco PT-PMDB-

PCdoB - Inácio Franco, Líder do BPS - Ruy Muniz, Líder do DEM - Carlos Pimenta,

Líder do PDT - Dimas Fabiano, Líder do PP - Domingos Sávio, Líder da Maioria -

Sávio Souza Cruz, Líder da Minoria.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 26 de novembro de 2009.

João Leite, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 5.101/2009, da

Comissão de Direitos Humanos, 5.102/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, e

5.103 a 5.112/2009, da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do

art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Transporte - aprovação, na 22ª Reunião Ordinária,

em 25/11/2009, do Projeto de Lei nº 3.412/2009, do Deputado Sávio Souza Cruz,

com a Emenda nº 1, e dos Requerimentos nºs 5.004/2009, do Deputado Dinis

Pinheiro, e 5.010/2009, do Deputado Weliton Prado; de Assuntos Municipais -

aprovação, na 34ª Reunião Ordinária, em 25/11/2009, dos Requerimentos nºs

5.001/2009, da Deputada Ana Maria Resende, e 5.038/2009, do Deputado Braulio

Braz; de Segurança Pública - aprovação, na 25ª Reunião Extraordinária, em

25/11/2009, dos Requerimentos nºs 4.980/2009, do Deputado Weliton Prado, e

5.016/2009, da Comissão de Direitos Humanos; do Trabalho - aprovação, na 25ª

Reunião Ordinária, em 25/11/2009, dos Projetos de Lei nºs 3.604/2009, do Deputado
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Célio Moreira, 3.722/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 3.758/2009, do

Deputado Walter Tosta, 3.818/2009, do Deputado Ivair Nogueira, 3.835/2009, do

Deputado Juarez Távora, 3.843/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 3.861/2009,

do Deputado Ruy Muniz, 3.867/2009, do Deputado Célio Moreira, 3.868/2009, do

Deputado Délio Malheiros, 3.879/2009, do Deputado Eros Biondini, 3.893/2009, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 3.894/2009, do Deputado Ademir Lucas, e dos

Requerimentos nºs 5.011 e 5.012/2009, da Comissão de Assuntos Municipais; e de

Participação Popular (2) - aprovação, na 11ª Reunião Extraordinária, em 25/11/2009,

das Propostas de Ação Legislativa nºs 1.034, 1.037, 1.048, 1.051, 1.068, 1.074,

1.080, 1.121, 1.125, 1.136, 1.191, 1.205, 1.211, 1.217 e 1.218/2009, de autoria

popular, na forma de requerimentos; 1.056, 1.058, 1.077, 1.081, 1.134, 1.178 e

1.208/2009, de autoria popular, na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808 e

3.809/2009; 1.069, 1.087, 1.124, 1.168, 1.183, 1.185 e 1.216/2009, de autoria

popular, na forma de emendas ao Projeto de Lei nº 3.808/2009; 1.083/2009, de

autoria popular, na forma de requerimento e de emendas aos Projetos de Lei nºs

3.808 e 3.809/2009; 1.060 e 1.091/2009, de autoria popular, na forma de

requerimento e de emendas ao Projeto de Lei nº 3.808/2009; e rejeição das

Propostas de Ação Legislativa nºs 1.071, 1.112, 1.119, 1.126, 1.204 e 1.215/2009, de

autoria popular; e aprovação, na 12ª Reunião Extraordinária, em 25/11/2009, das

Propostas de Ação Legislativas nºs 1.038 e 1.179/2009, de autoria popular, na forma

de emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808 e 3.809/2009; 1.075, 1.092 e 1.127/2009,

de autoria popular, na forma de requerimentos; 1.040 e 1.045/2009, de autoria

popular, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009; 1.135/2009, de autoria

popular, na forma de emenda aos Projetos de Lei nºs 3.808 e 3.809/2009 e de

requerimento; 1.043/2009, de autoria popular, na forma de projeto de lei; e 1.103 e

1.109/2009, de autoria popular, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.809/2009;

e rejeição das Propostas de Ação Legislativas nºs 1.070 e 1.130/2009, de autoria

popular (Ciente. Publique-se.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Segurança Pública solicitando

seja encaminhado ao Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado da Bahia
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pedido de informações sobre o sequestro, cumulado com roubo de carga, do Sr.

Moisés Fernando Vasconcelos, caminhoneiro residente no Município de Ipatinga,

desaparecido desde 20/6/2008, conforme Ocorrência nº 0032008011133 da 1ª

Coordenadoria de Polícia de Feira de Santana (BA), cujo inquérito policial se encontra

sob responsabilidade da Delegacia Especializada em Roubo de Cargas do mesmo

Município. 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 Padre João 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, retomamos o raciocínio do

pronunciamento que fizemos há pouco.

Concluindo, teremos uma audiência pública sobre a Fundação Caio Martins na

próxima quarta-feira e lembramos que estamos muito otimistas, acreditando de fato

que estamos diante de uma excelente oportunidade.

Sr. Presidente, V. Exa. que acompanha a história da Fundação Caio Martins há

muitos anos... O Tião Rocha, grande educador popular de Minas Gerais e do Brasil,

premiadíssimo em vários fóruns nacionais, do Centro Popular de Cultura e

Desenvolvimento - CPCD -, uma organização não governamental muito importante,

foi convidado pelo Dr. Cloves Benevides para ajudar na tarefa que consideramos a

principal no que diz respeito ao resgate da Fundação: a revisão metodológica.

Conhecendo o trabalho do Tião Rocha como conhecemos, sabendo da sua

dedicação para a educação comprometida com a emancipação humana, a inclusão

social, a capacitação e o desenvolvimento das habilidades, das competências das

crianças e dos jovens, temos a certeza de que, se a Fundação Caio Martins - Fucam -

adotar as recomendações e as propostas apresentadas por ele, estaremos diante de

oportunidade extremamente promissora para o futuro dos beneficiários dessa

Fundação, que, na sua maioria, são crianças e jovens, filhos de famílias de baixa

renda, muitos deles com risco e vulnerabilidade social.

Esperamos, então, que o Tião Rocha participe, assim como o Ministério Público, a
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Secretaria de Esportes e Juventude, a associação dos amigos da Fucam, a

associação dos ex-alunos da Fucam e ainda representantes da associação dos ex-

alunos da Fucam, no conselho curador. Será excelente oportunidade. Esperamos que

o Deputado João Leite, que neste momento preside esta reunião, compareça.

Sabemos que V. Exa. conhece muito bem essa...

O Sr. Presidente - Qual será o dia?

O Deputado Almir Paraca* - Quarta-feira.

O Sr. Presidente - Deputado Almir Paraca, gostaria muito, mas, na terça-feira, a

Comissão de Segurança Pública estará em Governador Valadares, onde teremos

reunião nos moldes daquela de Unaí - V. Exa. esteve lá conosco -; na quarta-feira,

em Teófilo Otôni. O tema me interessa muito, especialmente quanto ao que V. Exa.

disse sobre buscar saber qual é o projeto e o novo método para a Fundação.

Desculpe-me de interrompê-lo, mas foi apenas para justificar-me.

O Deputado Almir Paraca* - Perfeito. Mesmo assim agradecemos, Deputado João

Leite, porque certamente V. Exa. continuará acompanhando essa discussão. Como

eu disse, estamos esperançosos, confiantes e muito otimistas de que entraremos

numa fase nova na Fucam. Muito tem sido feito. No relatório que o Dr. Cloves

Benevides certamente apresentará na audiência pública, esperamos ter surpresas

agradáveis do estágio, do tratamento novo dado à Fucam em Minas Gerais.

Sr. Presidente, citarei o grande Guimarães Rosa para entrar em outro tema que

gostaria de abordar. No “Grande Sertão: Veredas”, Guimarães Rosa diz o seguinte:

“Viver é muito perigoso. Uma coisa é pôr ideias arranjadas, outra é lidar com país de

pessoas, de carne e sangue, de mil e tantas misérias... Tanta gente - dá susto de

saber - e nenhum se sossega: todos nascendo, crescendo, se casando, querendo

colocação de emprego, comida, saúde, riqueza, ser importante, querendo chuva e

negócios bons... Viver nem não é muito perigoso”. Guimarães Rosa, no “Grande

Sertão: Veredas” - obra máxima desse grande escritor mineiro. Por que trazemos

essa citação? Exatamente para dizer, Sr. Presidente, que, neste nosso Brasil tão

grande, neste nosso Estado, que é tão diversa síntese do País, no interior do Estado

e do Brasil, temos inúmeras comunidades e pequenos povoados que lutam com

muita dificuldade, aspiram e desejam, como a citação diz, ter vida boa, acesso às
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tecnologias e a essa facilidade que quem mora nos grandes centros e cidades muitas

vezes tem. Na maioria desses lugarejos e das comunidades rurais, ainda estamos

distantes das telefonias móvel e fixa, do acesso básico e essencial à energia elétrica.

Daí, nossa insistência permanente para que o programa Luz para Todos de fato

alcance todo o território de Minas Gerais. A maioria dessas comunidades ainda não

tem acesso ao sinal da internet, nem mesmo ao sinal de TV.

E a escola, que seria o veículo principal para garantir o acesso mínimo à

informação e à qualificação, ainda enfrenta muitas dificuldades e muitos obstáculos a

que as crianças e os jovens dessas comunidades tenham acesso a este grande

patrimônio - talvez o maior, que nos caracteriza como espécie: a cultura e a

educação.

Sr. Presidente, neste momento gostaríamos de fazer menção ao Projeto de Lei nº

3.815/2009, de nossa autoria, que dispõe sobre a política de fomento à tecnologia

social do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Esse conceito de

tecnologia social é relativa e vem firmando-se no Brasil e no mundo. Trata-se de um

conceito que propõe, sistematiza, divulga, fomenta e apoia a disseminação dessas

soluções, muitas vezes construídas no diálogo entre o saber culto - o saber científico,

o saber acadêmico, produzido pelas universidades e centros de pesquisa - e o saber

tradicional, o saber popular, aquele saber transmitido pela oralidade, ao longo de

gerações e gerações.

Quando se fala em ciência, em tecnologia e em inovação, é fundamental

pensarmos em soluções adequadas, adaptadas, acessíveis, para transformar e

melhorar a qualidade de vida de milhares de pessoas que ainda hoje, mundo afora e,

de maneira especial, no Brasil, não têm acesso à grande maioria das tecnologias hoje

disponíveis no mercado. Isso porque não têm recursos para acessá-las, e muitas

vezes porque a infraestrutura para disponibilizar o acesso a essas tecnologias

simplesmente não existe. Por exemplo, o programa Luz para Todos, porque, sem a

rede elétrica, não é possível que a energia seja disponibilizada para cada morador do

meio rural, e não é possível pensar em utilizar todos os equipamentos. Porque nós,

que vivemos nos grandes centros e utilizamos todos esses benefícios, muitas vezes

nem paramos para pensar que há milhares de pessoas, no Estado de Minas Gerais,
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que ainda não têm acesso a esses benefícios.

Na verdade, com esse conceito de tecnologia social, o nosso projeto estará

remetendo para a oportunidade de que as pequenas comunidades do Brasil possam

fazer uso de técnicas, de procedimentos, de metodologias, de equipamentos e de

processos que foram pensados, concebidos, aplicados, e que deram bons resultados

para resolver os mais diversos problemas de educação, de saúde, de acesso à

cultura, de habitação e de energia. Todos eles de maneira muito simplificada, porque

nessa classificação de tecnologia social deverá constar tecnologias testadas e que

deram bons resultados, além de poderem ser facilmente adaptadas para resolver

problemas similares. Portanto é preciso que sejam tecnologias de baixo custo, que

permitem também o acesso fácil a muitas comunidades Brasil afora, e ainda que

sejam facilmente apropriadas às comunidades, às organizações, às famílias e às

pessoas. Que essa tecnologia não demande um acompanhamento permanente da

chamada assistência técnica, mas que se emancipem dela, ganhando, assim,

autonomia, uma palavra-chave quando se pensa em tecnologia social.

É bom lembrar, Sr. Presidente, que esse conceito, apesar de novo, vem sendo

forjado há muito tempo e remete, por exemplo, à luta do Gandhi, grande líder indiano,

que lutou pela independência da Índia. Ghandi adotou a roca de fiar como estratégia

de recuperar a autonomia do povo indiano e dizia que, antes da produção em massa,

fruto da tecnologia, da indústria e da ciência moderna, os indianos precisavam de

produção das massas. O retorno à adoção de técnicas, de utensílios e de

equipamentos considerados ultrapassados, como a roca de fiar, foi estratégia

utilizada por Gandhi para que o povo indiano recuperasse a confiança em si mesmo,

a autoestima e, acima de tudo, a noção de autonomia possível e necessária para

emancipação, recuperação da capacidade de intervenção e transformação positiva,

emancipatória da história daquele povo. De lá para cá, de Gandhi até hoje, esse

conceito vem sendo transformado, adaptado. Aliás, o termo “tecnologias sociais”,

antes de ser cunhado, ficou muito conhecido como tecnologias adaptadas, ajustadas

para situações específicas.

Na terça-feira, à noite, participei, Sr. Presidente, do Prêmio Fundação Banco do

Brasil de Tecnologia Social, 5ª edição, e foram apresentadas 24 finalistas, com 8
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premiadas, uma de cada região do Brasil. Na região Norte, foi premiada a tecnologia

social Telinha de Cinema - Modernização da Educação, da instituição Casa da

Árvore, de Palmas; na região Nordeste, Cultivo Sustentável de Algas Marinhas, da

Fundação Brasil Cidadão para Educação, Cultura, Tecnologia e Meio Ambiente, em

Fortaleza; na região Centro-Oeste, Adolescente Protagonistas, do Instituto de

Estudos Socioeconômicos de Brasília; na região Sudeste, Vovô Sabe Tudo, da

Prefeitura Municipal de Santos (SP); na Região Sul, Produção e Preservação de

Sementes Crioulas, da União das Associações Comunitárias do Interior de Canguçu,

de Canguçu (RS). No prêmio temático Direito da Criança e do Adolescente e

Protagonista Juvenil: Rádio pela Educação da Diocese de Santarém (PA); Gestão de

Recursos Hídricos: Barragem Subterrânea com Lona Plástica e Participação de

Mulheres na Gestão de Tecnologias Sociais da Cooperativa de Serviços Técnicos do

Agronegócio, de Natal; Rede de Mulheres para a Comercialização Solidária, da Casa

da Mulher do Nordeste, de Afogados da Ingazeira (PE).

Parabenizo todos os finalistas da 5ª edição do Prêmio Fundação Banco do Brasil de

Tecnologias Sociais de 2009 e, de maneira especial, as oito premiadas, que serão

oferecidas no Banco de Tecnologias Sociais da Fundação Banco do Brasil. Para

quem desejar acessar, o “site” é www.fundacaobancodobrasil.org.br. Muito obrigado,

Sr. Presidente.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as especiais de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 27, às 9 e

às 20 horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 54ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 13/11/2009

Presidência dos Deputados Domingos Sávio e Carlin Moura

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - 1º Painel:

Composição da Mesa - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr. Marcelo

Bechara - Palavras do Sr. Sérgio Esser - Palavras do Sr. Gérson Luiz de Almeida
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Silva - Palavras do Sr. Leonardo José de Melo Brandão - Palavras da Sra. Lidyane

Ponciano - Palavras da Prefeita Maria do Carmo Lara - Palavras do Sr. Presidente -

Palavras do Deputado Carlin Moura - Palavras da Deputada Federal Jô Moraes -

Entrega de homenagens - 2º Painel: Composição da Mesa - Esclarecimentos sobre a

dinâmica dos trabalhos - Leitura do regimento proposto para a Conferência e

apresentação de destaques - Votação do regimento, salvo destaques - Discussão e

votação dos destaques - Leitura do regimento aprovado - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Weliton Prado - Carlin Moura - Domingos Sávio - Maria Tereza Lara.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Domingos Sávio) - 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 Carlin Moura, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à realização da Conferência Estadual de

Comunicação.

1º Painel

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. Gérson Luiz de

Almeida Silva, Secretário Nacional de Articulação da Secretaria-Geral da Presidência

da República, representando o Secretário-Geral da Presidência da República, Luiz

Dulci; a Exma. Sra. Deputada Federal Jô Moraes; o Exmo. Sr. Sérgio Esser,

Subsecretário de Comunicação Social da Secretaria de Estado de Governo; a Exma.

Sra. Maria do Carmo Lara, Prefeita Municipal de Betim; os Exmos. Srs. Deputado

Carlin Moura, membro das Comissões de Participação Popular e de Educação desta

Casa; Marcelo Bechara, Presidente da Comissão Organizadora da Conferência
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Nacional de Comunicação; e Leonardo José de Melo Brandão, representando a

sociedade civil empresarial; e a Exma. Sra. Lidyane Ponciano, representando a

sociedade civil.

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 Sr. Marcelo Bechara

Boa-noite. Antes de começar os cumprimentos oficiais, gostaria de dizer que é

muito gratificante ver a realização desta conferência de comunicação aqui na minha

terra. Realmente é uma emoção especial.

Exmo. Deputado Domingos Sávio, representando o Exmo. Deputado Alberto Pinto

Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Exmo.

Gérson Luiz de Almeida Silva, Secretário Nacional de Articulação da Secretaria-Geral

da Presidência da República, companheiro de Governo, representando o Secretário-

Geral da Presidência da República, Ministro Luiz Dulci; Exma. Deputada Federal Jô

Moraes; Exma. Prefeita Maria do Carmo Lara; Exmo. Sr. Sérgio Esser, Subsecretário

de Comunicação Social da Secretaria de Estado de Governo, a quem faço uma

manifestação, em especial, pela organização e pela condução, com maestria, deste

evento e de toda a Conferência de Minas; Exmo. Deputado Estadual Carlin Moura;

trago aqui as palavras de felicitação e os votos do Ministro das Comunicações, Hélio

Costa. A realização desta conferência, no âmbito nacional, em especial em Minas

Gerais, é um marco, uma conquista, uma luta travada por vários segmentos da

sociedade, em especial pela sociedade civil organizada, mas teve, desde o começo, o

apoio do Congresso Nacional, do Senado e do Governo Federal. Conseguimos, em

tempo recorde, uma conferência que foi convocada no dia 16/4/2009, cujas etapas

estão sendo realizadas em todas as unidades da Federação. Isso significa que todos

os Estados brasileiros, mais o Distrito Federal, discutirão o tema da Conferência

Nacional de Comunicação e os seus eixos temáticos. Isso é de uma importância sem

precedentes. O Governo do Presidente Lula entende o processo conferencial como

um modelo de democracia abrangente que pode colocar a sociedade brasileira em
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suas diversas facetas, em suas formas plurais de manifestação para discutir temas

que são essenciais ao desenvolvimento do País.

Temos de fazer uma homenagem ao Estado de Minas Gerais, que prontamente

convocou a sua etapa estadual. É muito interessante observar, mais uma vez, Minas

Gerais dando um exemplo de democracia, porque é uma conferência promovida pelo

governo do Estado de Minas Gerais, mas realizada dentro da Assembleia Legislativa.

Pelo que observamos até agora nas conferências, isso ainda não tinha ocorrido.

Acabei de participar de uma reunião organizadora com diversos representantes do

segmento empresarial do poder público e da sociedade civil. Realmente pude

constatar aquilo que já sabíamos, que este é um Estado democrático, que gosta do

diálogo, que trabalha em busca de consenso, de construções. E isso é conferência.

Conferência é construir, é colocar mais um tijolo dentro do processo da democracia.

Quando falamos de comunicação, estamos falando de um dos pilares fundamentais

da democracia. Não existe democracia sem comunicação, não existe cidadania sem

informação. São valores que, há muito tempo, são caros à nossa sociedade, mas que

apenas agora, diante de um grande processo de revolução tecnológica em que temos

informações instantâneas, dinâmicas, imediatas, multiplicadas e colocadas de forma

global, passam a ter relevância.

Agradeço, em nome do Subsecretário Sérgio Esser, Presidente da Comissão

Organizadora Estadual de Minas Gerais, a organização, a realização deste evento.

Tenho a certeza de que as propostas que Minas Gerais produzirá na etapa nacional

terão peso, serão consideradas, discutidas, e que esse modelo de consenso, de

democracia, de respeito às adversidades, será um modelo a ser seguido pelas etapas

estaduais que virão. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Sérgio Esser

Boa-noite. Exmo. Sr. Deputado Domingos Sávio, representando o Exmo. Sr.

Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais; Exmo. Sr. Gérson Luiz de Almeida Silva, Secretário Nacional de

Articulação da Secretaria-Geral da Presidência da República, companheiro de

governo, representando o Secretário-Geral da Presidência da República, Ministro Luiz

Dulci; Exma. Sra. Deputada Federal Jô Moraes, em nome da qual cumprimento todo
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o Poder Legislativo; Exma. Sra. Prefeita Maria do Carmo Lara, representando os

Prefeitos de Minas Gerais; Exmo. Sr. Deputado Estadual Carlin Moura, companheiro

da comissão organizadora da conferência, com quem tenho aprendido muito; Exmo.

Sr. Marcelo Bechara, Presidente da Conferência Nacional, que nos honra com sua

presença e, certamente, irá dar-nos um excelente apoio na condução dos trabalhos;

participantes; colegas de comissão; gostaria de começar falando um pouco do que

entendemos por comunicação. Comunicar significa tornar comum. Comunicação, por

consequência, significa a ação de tornar comum. Fica fácil vermos como a

comunicação é parte da essência da democracia, como salientou o Bechara.

Democracia nada mais é que o compartilhamento de valores, ideias, atitudes,

crenças, comportamentos e regras por parte de uma sociedade aceitos pela maioria.

Para que isso seja feito, precisamos da comunicação, precisamos fazer circular as

informações.

Digo isso, primeiro, para cumprimentar o governo federal pela iniciativa de convocar

a Conferência Nacional de Comunicação. Atitude corajosa. Com ela e as

conferências estaduais e municipais, todos contribuirão para fortalecer o nosso

regime democrático. Conforme a nossa história e a nossa tradição, Minas Gerais não

poderia deixar de participar de uma iniciativa dessas. Por isso o governo de Minas

convocou esta conferência, por determinação do Governador Aécio Neves, para que

os mineiros também tivessem voz e apresentassem suas propostas ao País.

Em segundo lugar, essa visão da importância da comunicação nos fará refletir

sobre nossa responsabilidade nesta conferência. Temos o privilégio histórico de

discutir propostas que poderão melhorar a circulação de informações, a melhor

aplicação de recursos públicos e privados na mídia, o fortalecimento de canais de

comunicação entre a sociedade, governos e meios de comunicação, entre outros

temas, tudo em benefício do cidadão.

Para chegarmos até aqui, foi constituída uma comissão organizadora, composta por

colegas da sociedade civil, da sociedade civil empresarial e do setor público, a qual

trabalhou muito, com profissionalismo e dedicação, apoiada por servidores da

Subsecretaria de Comunicação do Governo de Minas e profissionais especializados.

Esperamos que vocês tenham todas as necessidades atendidas ao longo da
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conferência. Se alguma coisa não funcionar ou puder melhorar, peço que procurem o

pessoal da produção. O sentido do nosso trabalho é servir.

Neste momento, devo também, em nome da comissão organizadora e em nome do

governo de Minas, agradecer ao Presidente Alberto Pinto Coelho, que, desde o

primeiro contato, abriu as portas da Assembleia Legislativa para nós. A partir daí,

contamos também com o valioso apoio e a experiência dos profissionais da Casa

para organizarmos a conferência. Agora, é trabalhar duro nestes três dias para

produzirmos o nosso caderno de propostas e moções, com a melhor qualidade

técnica fundamentada nos valores éticos.

Agradeço a presença de todos, particularmente dos colegas do interior do Estado,

que vieram de longe dar a sua contribuição. Agradeço também aos membros da

comissão nacional, de Deputados e Prefeitos, que nos honram com sua presença.

Por fim, desejo saúde, força e sabedoria para todos, a fim de chegarmos a um bom

termo em nossa empreitada. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Gérson Luiz de Almeida Silva

Boa-noite. A todos saúdo em nome do Ministro Luiz Dulci, que, como está

acompanhando o Presidente Lula em uma viagem à França e à Itália, me pediu que

eu estivesse aqui, para fazer essa saudação. Para mim, é uma grande honra e

satisfação voltar a Minas Gerais, à cidade de Belo Horizonte, lugares que têm sido

marcantes em minha trajetória de construção política, em minha vida pública.

Saúdo o Deputado Domingos Sávio, Presidente dos trabalhos, aqui representando

o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa de Minas; a

Deputada Federal Jô Moraes; a Sra. Maria do Carmo Lara, Prefeita de Betim, que

representa as dezenas de Municípios brasileiros que realizaram suas conferências

municipais; o Sr. Sérgio Esser, Subsecretário de Comunicação Social da Secretaria

de Estado de Governo, que preside a comissão organizadora e deve receber

reiterados parabéns pela condução dos trabalhos que realizou, pela serenidade

nessa condução, que pude observar ao vivo; o Deputado Estadual Carlin Moura; o

meu colega Marcelo Bechara, que preside, em nome do Ministro Hélio Costa, a

comissão organizadora da Conferência Nacional de Comunicação, a quem louvo, em

nossa longa jornada de trabalho comum, a paciência que tem tido, sabendo superar,
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em cada momento, as dificuldades que um processo como este implica. Cumprimento

também todos os companheiros e colegas da comissão organizadora nacional e da

comissão organizadora estadual.

A primeira Conferência Nacional de Comunicação, por si só, justifica a sua

convocação. É importante ressaltarmos que o processo de construção da

Conferência Nacional de Comunicação está dentro de um contexto: foram realizadas

103 conferências no País. É um processo que coloca em discussão temas de

relevância muito grande, como a comunicação, a política nacional para as cidades, a

política nacional para a habitação, a política nacional para as mulheres contra

qualquer tipo de discriminação, a política nacional de combate ao racismo, enfim, um

rol de assuntos extremamente significativos, além de saúde, assistência social, meio

ambiente, crianças e adolescentes e tantos outros temas.

A realização de conferências no Brasil é uma tradição que vem de longe, porque a

primeira conferência de que temos registro é a de 1941, a Conferência Nacional de

Saúde. Dessas 103 conferências, 64 foram realizadas de 2003 até agora, sem

contarmos as 9 conferências que estão convocadas, estão em processo avançado de

discussão e preparação e serão realizadas até abril de 2010. Com isso,

contabilizaremos mais de 4.600.000 brasileiros que, em alguma etapa dessa

conferência, participaram de forma ativa, com suas opiniões, com suas contribuições,

com suas críticas, no processo de construção das políticas públicas do País.

A Conferência Nacional de Comunicação foi convocada pelo Presidente da

República, que designou o Ministro Hélio Costa como coordenador, secundado pelo

Ministro Luiz Dulci e pelo Ministro Franklin Martins. Quando o Presidente Lula

convocou a Conferência Nacional de Comunicação, abriu-se um processo que teve

início nos Municípios, passou pelos Estados, como estamos fazendo aqui hoje, até

chegar ao âmbito nacional.

Quero ilustrar isso. Vejam que, agora, programas como o Minha Casa, Minha Vida

devem muito ao processo, por exemplo, da Conferência Nacional das Cidades. Os

setores lá representados, aqueles que lutam pela reforma urbana no País, sobretudo,

produziram resoluções que apresentam a necessidade de uma política acelerada de

superação do “deficit” habitacional, especialmente para os setores mais pobres da
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população. A conferência nacional foi a primeira instância que ousou estabelecer uma

meta de políticas para que isso fosse viabilizado. Aqui está o programa.

Hoje, o setor da construção civil do País passa pelos melhores momentos de sua

história. A política nacional de combate à desigualdade racial, por exemplo, é filha

direta das conferências nacionais promovidas pela área específica, assim como a

política nacional das mulheres e a política nacional da juventude, que abriram as

portas das universidades federais ou privadas para setores que, até então, estavam

interditados ou tinham muitas dificuldades para entrar nas universidades, e daí por

diante.

Cito esses exemplos apenas para situar a importância desta Conferência Nacional

de Comunicação. Ela é um espaço. O objetivo das conferências não é ganhar ou

perder posição, mas estabelecer, sobretudo, uma arena pública que seja capaz de

juntar os mais diferentes setores que se interessem pelos temas. Muitas vezes, na

vida civil e na vida pública, não há um espaço que permita esse encontro, o olhar de

um ao outro, a conversa e a discussão, inclusive a possibilidade de divergências que

podem parecer muito radicais no momento, mas é preciso que sejam submetidas ao

exercício de ouvir o outro, de entender as suas razões e de serem escutados pelo

outro, que também entenderá suas razões. Percebemos que aquilo que parecia ser

tão impossível, o encontro em poucos encontros, passa a experimentar aproximações

depois desse exercício. O objetivo da conferência de comunicação é viabilizar

aproximações nesse tema tão importante para a construção e para o aprofundamento

democrático brasileiro, como já foi dito anteriormente. Não há ninguém que duvide

que uma comunicação democrática seja um pilar fundamental para o aprofundamento

de qualquer tipo de democracia, de qualquer experiência democrática.

Senhoras e senhores, saúdo todas as organizações sociais que têm construído

conosco e que aqui experimentarão a possibilidade de buscar os encontros. Saúdo os

setores empresariais nessa difícil trajetória desde abril, empenhando um esforço

muito grande para construir essa conferência. Tenho certeza de que o processo final

da conferência alegrará a quem a construiu, a quem se comprometeu com ela, mas

entristecerá aqueles que não apostaram nesse procedimento e que não quiseram se

submeter à discussão democrática em nível nacional. Estou certo disso.



____________________________________________________________________________
1998

Não se trata apenas de buscar convergências e unidades, mas que possamos, com

honradez, seriedade e respeito mútuo, estabelecer as questões em que há

divergências, opiniões distintas. Isso não é ruim; isso é bom, desde que seja feito

com respeito, com reconhecimento e com responsabilidade. Para construir uma pauta

nacional, aprofundar a democracia brasileira, uma democracia inclusiva, que,

crescentemente, diminua todos os tipos de desigualdades, seja econômica, seja de

acesso à produção e aos meios de comunicação, seja de qualquer natureza, é

preciso organizar uma pauta nacional que incida nas Assembleias Legislativas, nas

Câmaras Municipais, nas Prefeituras e no governo federal. E que possamos, a partir

do exercício de aproximações, produzir uma legislação, um regramento e políticas

públicas muito mais qualificadas e melhores.

Desejo uma boa conferência a todos em Minas Gerais. A conferência nacional já é

um sucesso. Todos os Estados brasileiros realizarão conferências nacionais, nem

todas como em Minas, convocadas pelo governo estadual e com um forte apoio da

Assembleia, mas quase todas elas convocadas pelos governos estaduais, pelas

Assembleias Legislativas ou por representantes de empresários, das organizações

sociais e dos governos. Parabéns. Boa discussão.

Estou muito certo de que, ao final desse processo, a sociedade brasileira estará

com uma maturidade muito maior para conseguir superar as grandes dificuldades que

ainda existem no País. Cito, como exemplo, a conferência do Acre, que deliberou

haver telefonia dentro dos seringais. Que bom estarmos num momento no Brasil em

que os seringueiros do interior do Acre podem discutir e pleitear para que o Estado,

em suas várias formas, chegue lá com toda a qualidade e todos os serviços. Esse é o

Estado brasileiro que queremos para todos os brasileiros, de forma qualificada. A

conferência de comunicação é um passo para ajudar nisso. Parabéns a todos. Desejo

uma boa conferência a todos nós.

Palavras do Sr. Leonardo José de Melo Brandão

Boa-noite. Cumprimento todos aqui presentes, os integrantes da Mesa e o

Deputado Domingos Sávio. Cumprimento especialmente o Subsecretário Sérgio

Esser, que, ao longo das últimas semanas, tão bem conduziu a comissão que

elaborou e implementou esta conferência. Chegamos aqui, a este momento histórico
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da comunicação em Minas Gerais. O trabalho do Subsecretário Sérgio Esser deve

ser reconhecido por todos nós.

Serei breve porque, daqui de cima, fica mais fácil ver a multiplicidade de pessoas,

certamente de opiniões, de desejos, de sonhos e de necessidades. Essa

multiplicidade está representada nos três segmentos que estão presentes e que, no

fundo, são a sociedade brasileira. Estamos num momento histórico. Minas pode dar o

exemplo, para todo o Brasil, de convergência na divergência, não com a aplainação

necessária nas nossas opiniões contrárias, mas com o respeito mútuo, com a

partilha, com a intenção de crescimento e de colaboração. Depois desses dois dias e

de uma noite de convivência democrática, poderemos indicar para o País as

propostas de políticas públicas benéficas e necessárias para a nossa sociedade, para

cada um de nós. Espero sinceramente que, ao longo desses dias, possamos, a cada

momento, praticar a democracia na sua melhor forma, para que, no final do domingo,

mostremos para o Brasil a nossa criatividade e o nosso comprometimento com o

setor das comunicações, que tanto precisa da nossa participação. Muito obrigado.

Que seja uma conferência inesquecível para todos nós.

Palavras da Sra. Lidyane Ponciano

Boa-noite a todos. Antes de fazer o meu discurso, quero dizer que estamos nos

empenhando para resolver o problema do credenciamento das pessoas do

movimento social. Espero que amanhã esteja tudo resolvido.

Boa-noite a todos e a todas. Agradecemos a vocês que aqui vieram para prestigiar

a nossa I Conferência Estadual de Comunicação. Destacamos o Subsecretário Sérgio

Esser, Presidente da comissão organizadora, e, na sua pessoa, cumprimentamos

também a Mesa e todas as autoridades presentes.

Nosso agradecimento a esta Casa Legislativa por nos haver gentilmente acolhido,

cedendo-nos este espaço, que se faz agora palco para a discussão de temas de

suma relevância para a sociedade brasileira. É uma honra para nós a oportunidade

de aqui estarmos representando os movimentos sociais envolvidos, direta e

indiretamente, na luta pela democratização da comunicação.

Gostaríamos de parabenizar especialmente todas as entidades e movimentos

sociais que tiveram papel fundamental na realização desta conferência estadual; das
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conferências regionais e municipais de Governador Valadares, Sete Lagoas, São

José da Lapa, Fabriciano, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Sabará, Betim,

Pouso Alegre, São Gonçalo do Rio Abaixo, Teófilo Otôni, Uberlândia, Uberaba e

Lafaiete; das conferências livres LGBT, da juventude, dos estudantes e dos

trabalhadores, entre várias outras discussões que contribuíram positivamente para os

debates que virão.

Peço uma salva de palmas para as 59 entidades da Comissão Mineira Pró-

Conferência, as quais trabalharam arduamente nessa construção coletiva.

A luta pela democratização da comunicação é muito recente, comparativamente a

outras bandeiras históricas. Começou há aproximadamente 30 anos e, inicialmente,

era capitaneada por um grupo seleto de pessoas. Em 2004, ela aparece pela primeira

vez na agenda política nacional por iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da

Câmara dos Deputados. Em 2007, no Auditório Nereu Ramos, na Câmara dos

Deputados, aconteceu o Encontro Nacional de Comunicação, também por iniciativa

da Comissão de Direitos Humanos, com a Comissão de Ciência e Tecnologia, que

nos valeu a conquista de duas grandes defensoras da democratização da

comunicação, a Deputada Federal Luiza Erundina e Maria do Carmo Lara. Ali,

naquele encontro, do qual participava o Ministério das Comunicações, houve uma

tentativa de transformar o evento na I Conferência de Comunicação do Brasil. Mas os

movimento sociais pela democratização da comunicação, junto com outros

segmentos dos movimentos sociais, posicionaram-se contra em manifestações

públicas e escreveram a Carta de Brasília, em que repudiávamos qualquer discussão

que excluísse a sociedade. Assim foram formadas as comissões pró-conferência,

que, por mais de dois anos, lutaram pela realização da I Conferência Nacional de

Comunicação.

Hoje estamos aqui, firmes, no cume das pautas políticas estadual e nacional.

Temos a oportunidade de propor políticas públicas de comunicação que contribuam

para o estabelecimento de um marco regulatório para o setor.

Também temos a oportunidade de nos manifestar publicamente contra qualquer

tipo de censura, seja ela midiática, monetária ou política. Devemos ainda protestar e

propor um controle social efetivo para acabar de vez com o estímulo midiático à
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homofobia, ao racismo e a qualquer outro tipo de preconceito.

Estamos aqui nesta conferência para propor, ainda, o fim dos monopólios e

oligopólios. Para formular políticas públicas que visem ao fomento da produção

nacional, à regionalização e diversificação da produção, ao financiamento e à criação

de órgãos reguladores, ao fim da descriminalização das rádios comunitárias, à

implantação de conselhos de comunicação social deliberativos, entre tantas outras

bandeiras.

Esta é uma conferência diferenciada, cheia de querelas, agruras, dificuldades,

empecilhos. Todos esses conflitos de interesses e a retirada de várias entidades

empresariais da Comissão Organizadora Nacional serviram para demonstrar que a

mídia é muito mais que o quinto poder. A recusa em discutir o marco regulatório da

comunicação torna evidente a necessidade premente da organização social para lutar

contra a hegemonia dos donos da mídia.

Hoje a comunicação começa a ser vista como um direito humano, coletivo. Essa

discussão tem ido além dos movimentos sociais, chegando ao interior do País. Essa

é a grande vitória da conferência. Mas ainda temos muito o que avançar. A sociedade

precisa aprender a reivindicar seus direitos à democratização da comunicação, como

faz nas áreas da saúde, segurança e educação. É a luta por justiça, pelo pleno

exercício da democracia e pela aplicabilidade de políticas públicas de comunicação

que nos move.

É por isso que todos nós, militantes ou não, mas crentes na construção de um

mundo melhor, em que toda a sociedade tenha espaços midiáticos que garantam a

livre manifestação, envolvemo-nos inteiramente nessa luta.

Para explicitar esse sentimento de garra que nos trouxe aqui hoje, nada melhor que

citar Gonzaguinha:

“Quando eu soltar a minha voz / Por favor, entenda / Que palavra por palavra / Eis

aqui uma pessoa se entregando / Coração na boca / Peito aberto / Vou sangrando /

São as lutas dessa nossa vida / Que eu estou cantando / Quando eu abrir a minha

garganta / Essa força tanta / Tudo que você ouvir / Esteja certo / Que estarei vivendo

/ Veja o brilho dos meus olhos / E o tremor nas minhas mãos / E o meu corpo tão

suado / Transbordando toda a raça e emoção.”
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Viva a democratização da comunicação!

Palavras da Prefeita Maria do Carmo Lara

Boa-noite a todos e todas. Cumprimento o Deputado Domingos Sávio,

representando aqui o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa; e os

Srs. Sérgio Esser, Subsecretário de Comunicação Social; Marcelo Bechara, aqui

representando o Ministro Hélio Costa; Gérson Luiz, representando o Sr. Luiz Dulci,

Secretário-Geral da Presidência da República; o representante dos empresários; o

representante da sociedade civil; a Deputada Federal Jô Moraes; o Deputado Carlin

Moura; a Deputada Maria Tereza Lara; o Deputado Weliton Prado e demais

presentes.

A história vai-se fazendo, construindo-se, e esta conferência é um passo

fundamental. Temos de reconhecer que o governo do Estado fez o decreto para a

realização da conferência. Reconhecemos também a importância do Subsecretário

Sérgio Esser na realização desta conferência. Como disse a Lidyane, foi uma

caminhada. O Presidente Lula e o nosso Governador chamaram-nos à Conferência,

que teve o envolvimento de todos os movimentos e da Assembleia Legislativa. Fiquei

feliz de estar lá como Deputada, acompanhando tudo de perto, e aqui, como Prefeita,

vivendo este segundo passo. Agradeço a todos, ao jornalista Washington Melo, que

se encontra presente e esteve no seminário que realizamos em Betim com os

Prefeitos da Região Metropolitana de Belo Horizonte, o qual foi coordenado pelo

Prefeito Rogério Avelar, nosso Presidente.

A Sra. Lidyane Ponciano - Em 27 de outubro, realizamos um seminário com a

presença de Prefeitos, da sociedade civil, do jornalista Washington, representando o

governo do Estado e a comissão organizadora, de outros jornalistas, do Deputado

Carlin Moura, da Deputada Maria Tereza Lara. Foi um dia intenso de debate.

Elaboramos uma carta, que trouxemos para entregar à conferência estadual. O

Prefeito Rogério Avelar, nosso Presidente da Granbel, não pôde comparecer e me

pediu que falasse em nome da Granbel e em seu nome e que entregasse, como

contribuição à conferência, a carta com os temas tratados no nosso seminário da

Região Metropolitana. Registramos a importância do momento e a esperança de que,

por meio de diálogo, conferência, debate e encontro, possamos construir a
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democratização da comunicação, tema cada dia mais importante em nossa vida, em

nossa sociedade. Que esse tema possa somar-se cada vez mais ao fortalecimento da

democracia. Muito obrigada.

Palavras do Sr. Presidente

Exmo. Sr. Gérson Luiz de Almeida Silva, Secretário Nacional de Articulação da

Secretaria-Geral da Presidência da República, representando o Sr. Luiz Dulci,

Secretário-Geral da Presidência; Exmo. Sr. Sérgio Esser, Subsecretário de

Comunicação Social da Secretaria de Governo, nosso grande amigo e Presidente da

Comissão Organizadora deste evento; Exma. Deputada Federal Jô Moraes, nossa

amiga deste Parlamento mineiro; prezado amigo e colega de Parlamento Deputado

Carlin Moura; prezado Marcelo Bechara, Presidente da Comissão Organizadora da

Conferência Nacional de Comunicação; prezada amiga Maria do Carmo Lara, Prefeita

de Betim; prezada Lidyane Ponciano, aqui representando os movimentos sociais;

prezado Leonardo Brandão, aqui representando a sociedade civil empresarial;

profissionais da comunicação de todo o Estado; empresários; trabalhadores;

lideranças comunitárias; todos se unindo no firme propósito de construirmos um

modelo melhor e alicerçado nos princípios democráticos. Em nome do Deputado

Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia, quero dar as boas-vindas a todos e

me dirigir a vocês e a todos os mineiros que nos acompanham por meio da TV

Assembleia ou de outros veículos de comunicação que cobrem este evento.

Quero destacar a alegria da Assembleia mineira de receber a Conferência de

Comunicação de Minas Gerais. Dessa forma, mais uma vez a Assembleia se coloca

perante a sociedade como um espaço democrático de debates. Em se tratando de

uma conferência de comunicação, essa abertura aos debates ganha maior

relevância, tendo em vista que os veículos e os profissionais de comunicação já

passaram por períodos conturbados em nosso país. Há algum tempo, a censura

tolhia diversas formas de manifestação do pensamento e até mesmo a mera

prestação de informações. Esse tempo deve ser lembrado para que jamais

permitamos que se repita. Em nosso atual contexto democrático, a comunicação deve

dar-se de forma absolutamente livre. Sabemos que ela já não se restringe à mídia

tradicional, embora saibamos que esta é imprescindível.
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Vivemos em um mundo globalizado, no qual muitas vezes as informações devem

ser transmitidas e disponibilizadas em segundos. A internet e o telefone são

instrumentos bastante adequados para tal fim. A internet, por exemplo, embora seja

relativamente recente, já se tornou um instrumento indispensável no mundo moderno.

Um computador interligado à rede mundial nos permite acesso a todo momento a

qualquer tipo de informação. Mesmo no tocante aos meios de comunicação

tradicionais, vivemos um momento de grandes avanços, como a recente implantação

da TV digital no País. A nova tecnologia é capaz de fornecer melhores serviços à

população e de propiciar a interação entre usuário e mídia.

Quanto à relação do Legislativo mineiro com a imprensa, acreditamos na

concepção de democracia de Robert Dahl, conceituado cientista político que afirma

que a democracia depende, entre outros fatores, da garantia de liberdade de

expressão e de fontes alternativas de informação. Em um sistema livre e democrático,

transparência, ética e conhecimento são valores imprescindíveis aos comunicadores.

Como informadores e formadores de opinião que são, o cuidado para que não se faça

mau uso da palavra deve ser um constante norteador dos trabalhos. Além de

dispormos na Casa dos mineiros de nossos próprios meios de comunicação, como a

TV Assembleia e a agência de rádio, buscamos as parcerias necessárias com os

demais veículos, sempre em prol da maior difusão das informações.

Uma das diretrizes que norteiam os nossos trabalhos é a aproximação máxima com

a sociedade. Nesse aspecto, temos na imprensa uma aliada constante. Ela tem o

potencial de transformar qualquer pessoa em verdadeiro cidadão, pois, por meio das

informações recebidas, tem-se o embasamento necessário para se realizar uma

análise crítica e, consequentemente, a fiscalização dos nossos trabalhos. Com isso,

assegura-se o processo de interlocução entre o Parlamento e a sociedade e contribui-

se para a consolidação do poder do cidadão, tornando efetiva a democracia

participativa a que nos propomos.

Os exemplos dados e a própria realidade do nosso cotidiano nos fornecem

argumentos suficientes para integrar esta Conferência e apoiar a sua realização. A

importância da comunicação para toda a sociedade eleva o tema ao âmbito do

interesse público. Por tudo isso, esperamos que os segmentos aqui representados
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tenham como parâmetro para os debates a busca constante por melhores diretrizes e

políticas públicas para a comunicação de Minas Gerais.

Como última palavra, quero registrar o meu reconhecimento à comissão

organizadora e congratular-me com ela por intermédio do Subsecretário Sérgio Esser.

Deixo aqui o meu testemunho de que, desde o primeiro momento, em cada ação,

atitude e oportunidade de debate, imperou o princípio que norteia todos nós, mineiros,

expresso nas palavras do sábio e respeitado Tancredo Neves: “O maior compromisso

de Minas é com a liberdade”. Não podia ser diferente no governo Aécio Neves, com a

área de comunicação comandada pelo Subsecretário Sérgio Esser. Digo isso porque,

num primeiro momento, ainda se cogitava a possibilidade de nem sequer haver

conferência em alguns Estados. Infelizmente isso acabou ocorrendo em alguns que

não a convocaram. Essa convocação teria sido importante para dar o suporte, a

devida oxigenação, favorecer o debate a partir das bases, para se ter uma

conferência nacional produtiva. Quando ainda imperava essa sensação, alguns

movimentos sociais nos procuraram - lembro-me bem da ansiedade da Lidyane e de

outros, temerosos de alguma dificuldade -, e encontramos as portas do governo de

Minas e das Secretarias escancaradas. Não apenas isso, mas uma disposição

absoluta de debater e organizar o evento a várias mãos, num ambiente democrático

na origem. Nem poderia ser diferente, senão viria eivado de algum vício.

Deixo, portanto, o testemunho de que, já na organização, prevaleceu o espírito

democrático, o respeito às diversidades de opinião, o que é extremamente saudável e

formará o principal ambiente desse palco. Mas a diversidade de opinião deverá ser

norteada por esse espírito mineiro do compromisso com a liberdade e da busca do

entendimento.

E o Secretário Sérgio Esser muito bem expressou isso, não só até agora como,

tenho certeza, haverá de expressar na continuação dos trabalhos, coordenando,

como Presidente da comissão organizadora, todo o debate, num ambiente

democrático, em que as desigualdades são saudáveis, promovem a evolução

humana, mas devem pautar-se pelo respeito e pela busca do entendimento.

Parabéns a todos vocês que aqui vieram e sucesso na realização desta Conferência

Estadual de Comunicação. Muito obrigado.
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Palavras do Deputado Carlin Moura

Boa-noite a todos e a todas. Quero fazer desse cumprimento um ato também de

agradecimento. Saúdo o Deputado Domingos Sávio, que preside esta reunião, a

Deputada Maria Tereza, o Deputado Weliton Prado, todos os colegas Deputados

desta Casa e de, forma muito especial, o Presidente da Assembleia, Deputado

Alberto Pinto Coelho, que, desde a primeira hora, teve a compreensão do papel

político e democrático da Assembleia de Minas Gerais, que foi parceria fundamental

na realização desta Conferência, tendo até me indicado como membro titular à

comissão organizadora.

Agradeço a todos os servidores da Casa o importante apoio, sobretudo neste

momento, em que trabalharam e ajudaram na realização desta Conferência.

Queremos elogiar também este instrumento público que é fundamental, modelo para

o Brasil, que é nossa TV legislativa, que está fazendo a cobertura de todo o evento. A

TV Assembleia é exemplo concreto da democratização da comunicação.

Cumprimento nosso Subsecretário Sérgio Esser, dizendo-lhe que o governo de Minas

Gerais está de parabéns. Deu bom exemplo para o Brasil ao ter coragem de realizar

esta Conferência de forma participativa e democrática. São Paulo não teve

capacidade para seguir esse exemplo. O governo de Minas está de parabéns por ter

realizado esta Conferência junto com os demais participantes. Agradeço e

cumprimento de forma muito especial a jornalista Lidyane Ponciano e, na sua pessoa,

saúdo e parabenizo o que há de mais especial em Minas, que são os movimentos

sociais, que há anos lutam e se organizam pela democratização da comunicação do

Brasil. O Movimento Pró-Conferência e o Movimento pela Democratização são

exemplares; sem dúvida, a força desta Conferência deve muito a vocês, sociedade

civil organizada. Vocês estão de parabéns. Cumprimento também o Leonardo José

Brandão, representante do setor empresarial, ressaltando o importante papel que

desempenhou. Colaborou durante todo o tempo, procurou construir o consenso, para

que esta Conferência fosse realizada. Cumprimento o Marcelo Bechara, da Comissão

Organizadora Nacional, que, sem dúvida, terá grande trabalho pela frente, na

Conferência Nacional; com certeza, dará conta do recado. Cumprimento o Sr. Gerson

Luiz, representante da Secretaria-Geral da Presidência da República, dizendo que,
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mais uma vez, com a realização de mais uma conferência neste país, o governo do

Presidente Lula demonstra seu compromisso com a democracia. As conferências

populares realizadas pelo governo Lula conseguiram mobilizar diretamente mais de

3.500.000 pessoas. É desta forma, ouvindo a sociedade, que se aprofunda a

democracia. Cumprimento a Prefeita Maria do Carmo Lara, que representa esta nova

visão do gestor municipal. Tive oportunidade de participar de várias conferências,

como, por exemplo, o seminário de Betim, com diversos Prefeitos: de Lagoa Santa,

São Joaquim de Bicas, Esmeraldas, São José da Lapa. Diversos Prefeitos tiveram

participação importante. Sem dúvida, a democratização da comunicação passa pelo

Município. A Prefeita Maria do Carmo está de parabéns, pois foi grande guerreira,

quando Deputada Federal, na defesa da realização desta Conferência. Saúdo a

Deputada Federal Jô Moraes, lembrando que ela tem grande responsabilidade, pois o

Congresso Nacional terá o papel de acolher as propostas que serão apresentadas

pelos Estados e que serão votadas na Conferência Nacional, a fim de que se

transformem na grande realidade da democratização do País.

Nestas palavras finais, quero dizer que esta Conferência de Minas Gerais realiza-se

em momento simbólico. No dia 15, domingo, completaremos 20 anos do primeiro

segundo turno realizado no País, após a redemocratização, o de 1989.

Justamente num sábado, estávamos realizando o último debate entre os dois

candidatos que foram para o segundo turno, e aquele 1989 é o marco do que nossa

democracia não conseguiu cumprir, porque os meios de comunicação, àquela época,

interferiram de forma descabida no processo democrático. Ao mesmo tempo,

transcorridos 20 anos, temos hoje o marco de que a democracia brasileira caminha a

passos firmes para seu aperfeiçoamento. Só teremos sociedade verdadeiramente

democrática com a democratização dos meios de comunicação, com a possibilidade

de os diversos segmentos, as diversas correntes de opinião, os diversos setores da

sociedade civil terem direito a se comunicarem, em verdadeira aldeia global

democratizada, e de que todos possam expressar suas opiniões e ideias.

Acreditamos que esta Conferência de Minas e a Conferência Nacional darão passo

importante para a verdadeira democratização da comunicação no Brasil. Vocês estão

de parabéns. Uma excelente Conferência de Comunicação de Minas Gerais.
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Palavras da Deputada Federal Jô Moraes

Boa-noite a todos e a todas. Quando fazemos estes cumprimentos, parece mera

formalidade, mas não é. Os cumprimentos são a expressão da força política da

realização de um evento. Por isso cumprimento o Presidente desta sessão, Deputado

Domingos Sávio, aqui representando o Presidente Alberto Pinto Coelho, que, na

presteza de atender, expressou seu compromisso democrático; cumprimento o

Gérson Luiz, aqui representando nosso querido Ministro Dulci; o Marcelo Bechara,

que gastou toda a paciência do mundo na construção deste processo, do que sou

testemunha; cumprimento nossa Prefeita, incorporada a esta batalha há muito tempo;

a Lidyane, guerreira deste processo, mesmo antes da coordenação da Comissão Pró-

Conferência; cumprimento o Leonardo e, em sua pessoa, os setores empresariais

pela capacidade de compreender que este debate, que a participação popular

efetivamente garante que os meios de comunicação não sejam monopolizados,

porque a diversidade é nossa grande emancipação. Deixei para o fim o cumprimento

ao Subsecretário Sérgio Esser. Sou da Comissão de Ciência e Tecnologia e da

Subcomissão da Conferência Nacional de Comunicação, e cabia a mim e a todos os

membros a responsabilidade de discutir. Estive com o Subsecretário Sérgio Esser e

me surpreendi, considerando-se minha expectativa. O Subsecretário prontamente

respondeu à iniciativa, o que serviu de exemplo ao restante. Ter medo do debate não

ajuda. A construção da comunicação é exercício de libertação humana, é direito à

informação plural, diversificada, representando toda a imensidão de nosso país, que é

multifacetado. Mas é ter direito a informar também, é ter direito a rádio comunitária, a

que os sindicatos emitam suas opiniões, a opinar sobre a que meu filho assistirá na

minha casa. Por isso, sem dúvida alguma, esta Conferência é marco na conquista

democrática, na construção democrática. É marco para compreender que a

informação tem de estar a serviço de projeto. Nosso projeto é construir um Brasil

forte, desenvolvido, soberano, ambientalmente saudável, com a superação de suas

desigualdades sociais, com seu desenvolvimento e o florescimento de tudo o que

representa nossa nação. O Brasil está grávido de si mesmo. O Brasil descobriu que,

em suas entranhas, está seu futuro, que é o pré-sal. O Brasil está-se descobrindo

para se apresentar ao mundo. Por isso esta Conferência é grande conquista.
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Lembrando Mao Tsé-Tung, que mil flores floresçam nesta conferência e que

possamos produzir aquilo de que o País precisa, que é diversidade, a construção da

sua soberania. Parabéns a vocês por terem construído no cotidiano e por estarem

aqui, assumindo o papel que lhes cabe, o de fazer deste país uma grande nação.

Entrega de Homenagens

O locutor - Neste momento, faremos uma homenagem a pessoas que se

destacaram pelos serviços prestados em comunicação social no Estado de Minas

Gerais. A homenagem será prestada a três segmentos: à sociedade civil, à sociedade

civil empresarial e ao poder público.

Convidamos o Sr. Sérgio Esser para proceder à entrega das homenagens e, para

tanto, solicitamos-lhe a gentileza de se dirigir ao local indicado.

Convidamos a vir à frente receber a homenagem do segmento sociedade civil o Sr.

Dídimo Paiva, militante do movimento sindical jornalístico, ex-Presidente do Sindicato

dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais em pleno regime militar, autor do

manifesto “Terror cultural”, no qual esse cidadão honorário belo-horizontino ousou

redigir um protesto contra a violência ditatorial, exigindo o restabelecimento da

legalidade constitucional no País. Até hoje suas defesas intransigentes pela liberdade

de expressão estão acima de interesses pessoais e corporativistas.

Convidamos para receber a outra homenagem o Sr. José Cleves, jornalista contra o

qual foi cometido um dos maiores crimes já vistos em toda história do Brasil, contra o

ser humano e a liberdade de imprensa. Foi acusado de matar a própria esposa em

dezembro de 2000, execrado pela mídia local e nacional, mas absolvido pelo STJ em

sentença definitiva em 2009. José Cleves, em nome da liberdade de imprensa e de

expressão, pagou caro por ter denunciado a banda podre da polícia mineira em

diversas matérias publicadas pelo jornal “Estado de Minas”.

Convidamos o psicólogo Humberto Verona, Presidente do Conselho Federal de

Psicologia, representando a entidade Psicólogos do Brasil. É especialista em saúde

pública e em psicologia organizacional e consultor da Escola de Saúde Pública do

Estado de Minas Gerais. O Conselho há vários anos tem-se engajado na defesa dos

direitos humanos no Brasil. Entre suas linhas de ação está a democratização da

comunicação no nosso País. O Conselho tem protagonizado diversas lutas em defesa
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da população, fazendo frente ao monopólio midiático e convocando a categoria de

psicólogos a fazer análises de conteúdos midiáticos que têm produzido fortes

impactos sobre a produção das subjetividades e identidades culturais, transmitindo

um discurso sobre a realidade e impondo valores e ideais. O Conselho Federal vem

continuamente lutando pelo controle social da mídia, ferramenta essencial para a

promoção da comunicação democrática no Brasil.

Convidamos a receber a próxima homenagem o Sr. Raimundo Aniceto, radialista,

representando a Abraço e ABCCOM. A radiodifusão pública não estatal surge num

processo extremamente difícil, dentro da luta de classes que se desenvolve

pacificamente em todos os setores de nossa sociedade, tendo que lidar com grandes

capitalistas que impedem as manifestações mais populares. Um exemplo desta luta é

a Rádio Constelação, mantida durante anos pela Aliança Nacional dos Deficientes

Físicos - Anadefi - e fechada violentamente pela Anatel. O Sr. Raimundo Aniceto da

Silva, que assume a Presidência da Rádio Constelação, é a legítima representação

daqueles que sonham com uma verdadeira democracia neste país e que lutam contra

a ditadura da mídia.

Vamos convidar agora para receber a homenagem do segmento sociedade civil

empresarial os seguintes senhores: Norton de Faria Melo, que representa, neste ato,

o Sr. Calistrato Borges de Muros, professor e engenheiro que ocupou o cargo de

Diretor Técnico e assumiu a diretoria da Telemig na década de 70. O Sr. Calistrato

acompanhou todo o processo de implantação do Agente de Integração no Estado e

atualmente é Presidente de honra do Cieemg.

O Sr. Calistrato Borges de Muros atuou como professor em importantes instituições

de ensino do Estado, como a UFMG, a PUC Minas, a Universidade Federal de Itajubá

e o Instituto Nacional de Telecomunicações - Inatel -, em Santa Rita do Sapucaí, no

Sul de Minas.

Convidamos o Sr. João Martins Sales Filho, que, neste ato, representa o Sr. João

Carlos Saad, administrador de empresas pela FGV, que iniciou sua carreira

profissional em 1968 no rádio, tanto em AM quanto FM. Foi responsável pela

expansão das duas redes de rádio em todo o território nacional. Coordenou a

consolidação e a expansão do Grupo Bandeirantes de Comunicação para outros
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meios de comunicação como TV a cabo, jornal impresso e mídia exterior. Assumiu a

Presidência do Grupo Band em 1999 e foi Presidente da Associação Brasileira de

Radiodifusores - Abra - de junho de 2005 a junho de 2006.

Convidamos para receber a próxima homenagem o Sr. José Luiz da Silva, que

representa, neste ato, o Sr. Edgard Mello. Formado em Filosofia e Teologia pelo

Seminário de Mariana, com curso de extensão em Administração de Empresas na

Universidade de Columbia, Estados Unidos, e na Fundação João Pinheiro.

Profissional de propaganda e publicidade há 46 anos, foi gerente regional da

McCann-Ericsson Publicidade, em Belo Horizonte, e fundou, em 1963, a ASA Criação

de Publicidade Ltda., hoje ASA Comunicação.

Temos a honra de convidar para receber a homenagem o Exmo. Deputado

Domingos Sávio, médico-veterinário formado pela UFMG e produtor rural em

Divinópolis, Município onde iniciou sua carreira política. Eleito Deputado Estadual em

2002, foi Presidente da Comissão de Administração Pública e da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária. Como membro da Comissão de Cultura, foi

autor do projeto de lei que deu origem ao Fundo Estadual de Cultura. Coordena as

Frentes Parlamentares de Apoio à Cultura e de Defesa das TVs e Rádios Públicas e

Educativas. Participa das Frentes Parlamentares da Uemg, do Cooperativismo, da

Silvicultura, da Saúde e da Criança e do Adolescente. É o atual Líder da Maioria na

Assembleia.

Chamamos agora, para receber a homenagem do segmento poder público, a Sra.

Maria do Carmo Lara, Prefeita de Betim em segundo mandato. Natural de

Esmeraldas, Minas Gerais, foi Deputada Federal entre os anos de 1999 a 2008, com

atuação importante como relatora do projeto que proíbe a publicidade de produtos

infantis dirigida especificamente às crianças. Pela proposta, fica proibido qualquer tipo

de publicidade em rádio, televisão e internet de produtos ou serviços dirigidos às

crianças, das 7 horas às 21 horas. Esse tipo de divulgação deverá ser dirigida

diretamente ao público adulto. Neste ano, Maria do Carmo foi idealizadora, junto à

Granbel - Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte -, do

Seminário de Comunicação de Betim.

Convidamos para receber a próxima homenagem o Sr. Guy de Almeida, fundador
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da TV Minas Educativa e Cultural. O Sr. Guy de Almeida, também idealizador da

Frente Nacional pela Democratização da Comunicação, é um dos jornalistas mais

respeitados e consagrados de Minas Gerais.

Por fim, convidamos o Deputado Carlin Moura para fazer a entrega da homenagem

ao Sr. Sérgio Esser, Subsecretário de Comunicação Social da Secretaria de Governo.

O Sr. Presidente - Antes de dar sequência, gostaria de fazer registro, por questão

de justiça, enaltecendo o brilhante trabalho dos servidores desta Casa, que hoje se

unem com os servidores da Secretaria de Comunicação do Estado. O Deputado

Carlin Moura e a nossa querida Deputada Jô Moraes mencionavam a importância da

participação popular, das conferências. Sem esse trabalho fantástico na fase de

organização, no pós-evento, nos encaminhamentos dele originados, jamais

obteríamos os resultados fantásticos que Minas tem oferecido não só ao povo

mineiro, mas também ao povo brasileiro. O Dr. Gérson e o Dr. Marcelo vêm aqui

representando o governo federal. A Assembleia de Minas tem muito de que se

orgulhar; na pessoa dos funcionários da Gerência de Projetos Institucionais, do

Cerimonial, da própria TV Assembleia, da Área de Comunicação da Assembleia, da

Segurança, do cafezinho, da limpeza, aqui a Casa do povo tem o povo trabalhando

para todos os mineiros, e esse pessoal merece de todos nós grande reconhecimento

e grande salva de palmas. Parabéns a esses servidores que estarão hoje, no sábado

e no domingo, trabalhando para que esta Conferência dê certo.

2º Painel

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos Srs. Sérgio Esser,

Coordenador dos trabalhos; Leonardo José de Melo Brandão; Leonardo Alves

Batista, representando a sociedade civil; e Marcelo Bechara.

O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - A Presidência informa aos participantes

que terá início o processo de aprovação do regimento interno da Conferência.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O Sr. Coordenador (Sr. Sérgio Esser) - Boa-noite. Como houve distribuição

equivocada de cartões amarelos para vocês, faremos a troca. Este aqui será o cartão

que nos orientará nas votações. Por isso nosso pessoal da organização percorrerá
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toda a plenária para efetuarmos essa troca. Solicito a todos os que têm esse cartão

que fiquem com ele à vista, em todas as dependências. Fiquem todos com o cartão à

vista. O pessoal da organização observará quem tem o cartão e o crachá que o

credencia a votar, para receber este cartão laranja, que passará a ser o cartão válido

para as votações. Também peço às pessoas que estão aqui na frente e não são

credenciadas que fiquem mais retiradas, para termos espaço aqui embaixo, para que

os colegas de conferência, que estão nas galerias, possam aproximar-se com maior

facilidade.

Enquanto providenciamos essa troca, procederemos à leitura do regimento. Todos

receberam o regimento em suas pastas. Recomendo que fiquem com ele à mão, para

acompanhar essa leitura. Durante a leitura, quem quiser fazer destaque a algum

artigo, por favor, levante o crachá e escreva qual é o destaque no bloco que vocês

têm. Devem ter em mãos o texto a ser proposto para mudar algo no regimento. Se for

para supressão de artigo, escrevam: “Artigo tal, supressão”.

Ao término da leitura, recolheremos os pedidos de destaque já formulados e

escritos e daremos até três minutos para cada pessoa vir ao microfone para defender

o seu destaque.

Se o destaque for pela supressão, imediatamente, faremos a votação, pois não

discutiremos algo que poderá ser aprovado e que tenha de ser retirado. Por isso, é

importante dizer se é supressão.

Se for alteração, a pessoa terá até três minutos, no máximo, para fazer a sua

argumentação. Em seguida, os membros da comissão organizadora dos três

segmentos, se for o caso, poderão responder, ou seja, contestar essa proposta de

destaque. Em seguida, faremos a votação.

Adotamos essa metodologia da comissão para ganharmos tempo e para que quatro

ou cinco pessoas não falem sobre o mesmo destaque.

O Deputado Carlin Moura recomendou que os destaques só poderão ser

apresentados durante a leitura do regimento. Fiquem atentos e levantem o crachá se

quiserem fazer um destaque, em todas as dependências da plenária.

Leitura do Regimento Proposto para a Conferência e Apresentação de Destaques

O Sr. Coordenador - Peço ao Sr. Leonardo José de Melo Brandão, da sociedade
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empresarial, que inicie a leitura do regimento. Quando estiver na metade,

passaremos a leitura ao Leonardo Alves Batista, da sociedade civil. Ficaremos

atentos, para anotarmos os destaques.

- Procede-se à leitura do regimento proposto e à apresentação de destaques.

Votação do Regimento, Salvo Destaques

O Sr. Coordenador - Pediria que todos levantassem seu crachá ou cartão para que

possamos proceder à verificação do quórum. (- Pausa.) Antes da apreciação dos

destaques, quero propor à plenária a votação, em bloco, do regimento, ressalvados

os destaques, que iremos apreciar em seguida. Em votação, o regimento, salvo

destaques. Quem quiser aprovar, por favor, levante a mão. (- Pausa.) Está aprovado

o regimento. Há votos contrários e abstenções? (- Pausa.) Um voto contrário.

Discussão e Votação dos Destaques

O Sr. Coordenador - Neste instante, passaremos à discussão e à votação dos

destaques.

- Procede-se à discussão e à votação dos destaques.

Leitura do Regimento Aprovado

O Sr. Coordenador - Neste instante, passaremos à leitura do Regimento aprovado.

- Procede-se à leitura do Regimento aprovado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a especial de amanhã, dia 14, às 9 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 55ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 14/11/2009

Presidência do Deputado Carlin Moura

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos - Palavras do Sr. José

Luiz Gattás Hallak - Palavras do Sr. Marcus Manhães - Palavras do Sr. Carlos Alberto

de Almeida - Palavras do Sr. Antônio Telles - Palavras do Sr. Luís Carlos Bernardes -
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Palavras do Sr. Leonardo José de Melo Brandão - Palavras do Sr. Marcelo Bechara -

Registro de presença - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Carlin Moura - Domingos Sávio - Gláucia Brandão.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - Às 9h15min, declaro aberta a reunião.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.

Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata

- A Deputada Gláucia Brandão, 2ª-Secretária “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 da Conferência Estadual de

Comunicação, com palestras sobre os eixos temáticos, a saber: “Produção de

conteúdos”, “Meios de distribuição” e “Cidadania: direitos e deveres”.

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Gérson

Luiz de Almeida Silva, Secretário Nacional de Articulação da Secretaria-Geral da

Presidência da República, representando o Secretário-Geral da Presidência da

República, Luiz Dulci; Sérgio Esser, Subsecretário de Comunicação Social da

Secretaria de Estado de Governo e Coordenador dos trabalhos; Carlos Alberto de

Almeida, Marcus Manhães, Kerison Lopes e Luís Carlos Bernardes, representado a

sociedade civil; José Luiz Gattás Hallak, Leonardo José de Melo Brandão e Antônio

Telles, representando a sociedade civil empresarial; e Marcelo Bechara, Presidente

da Comissão Organizadora da Conferência Nacional de Comunicação e

representante do poder público.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O Sr. Coordenador (Sr. Sérgio Esser) - Bom-dia. Antes de ouvirmos os

especialistas nos três eixos temáticos, quero dar algumas informações. Ainda

estamos atualizando o número de inscrições dos participantes para a discussão dos
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eixos temáticos, porque o credenciamento está sendo realizado agora, na parte da

manhã, até às 10 horas. O dado que tenho aqui - a informação é de ontem - é que no

grupo “Produção de conteúdo” foram cadastrados 67 participantes; no grupo “Meios

de distribuição”, 125; e no grupo “Cidadania: direitos e deveres”, 113. Temos a

possibilidade de subdividir esses grupos de 125 e 113 participantes em ambientes

aqui da Assembleia. Na parte da tarde, pediria aos coordenadores indicados pelos

segmentos sociais que chegássemos um pouco antes do horário previsto para os

trabalhos nos grupos, que será às 14 horas, para tomarmos a decisão de dividir ou

não com nossa assessoria de organização.

Outra questão é que adotaremos a seguinte metodologia para as palestras: os Srs.

Antônio Telles, pela sociedade empresarial, e Carlos Alberto de Almeida, pela

sociedade civil, falarão sobre “Produção de conteúdo”. Os Srs. Marcus Manhães, pela

sociedade civil, e José Luiz Gattás Hallak, pela sociedade empresarial, falarão sobre

“Meios de distribuição”. O Sr. Luís Carlos Bernardes, pela sociedade civil, falará sobre

“Direitos humanos e cidadania”. A sociedade civil não comentará o tema.

Os dados atualizados da inscrição para os grupos temáticos são: “Produção de

conteúdo”, 76; “Meios de distribuição”, 128; “Cidadania e direitos humanos”, 126.

A metodologia usada será a seguinte: cada palestrante e representante do

segmento falará alternadamente sobre cada eixo temático, de tal maneira que

tenhamos, ao mesmo tempo, a visão dos segmentos sobre o tema apresentado.

Gostaria de propor que o Bechara fechasse o painel porque ele poderá nos

proporcionar uma visão, do poder público sobre os três eixos temáticos, que é o que

está previsto, como também sobre outras questões da Conferência Nacional, como

marcos regulatórios, detalhes, etc.

Vamos começar com os Meios de Distribuição. Convido a fazer a palestra, pela

sociedade civil, o José Luiz Gattás Hallak, mineiro de São João del-Rei, formado em

Engenharia Elétrica e Administração de Empresas e em Telecomunicações desde

1973. Hoje ele é representante institucional da OI em Minas. Com a palavra, o Sr.

José Luiz Hallak que discorrerá sobre o tema “Meios de distribuição”.

Palavras do Sr. José Luiz Gattás Hallak

Bom-dia. Estão todos com cara de sono, não sei por quê. Disseram que a gandaia
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ontem foi boa, depois que saíram daqui.

Temos um trabalho muito importante para fazer e não quero falar especificamente

dos meios de distribuição, quero fazer uma abordagem de algo muito mais

abrangente, de algo mais importante que está acontecendo. Nos últimos 10 a 12

anos, tivemos três grandes acontecimentos na área de telecomunicações, ou

comunicações, que é mais abrangente. Vamos falar desses três grandes

acontecimentos.

Começaremos falando um pouquinho da privatização, que foi um marco neste País,

e que teve como consequência a universalização, fazendo com que chegasse em

qualquer rincão do País e a qualquer pessoa a capacidade de se comunicar.

Comunicação é um produto meio divino, não solta fumaça, não faz mal ao pulmão e é

onipresente, porque, por meio da comunicação, podemos estar em qualquer lugar. E

é também onisciente porque podemos tomar conhecimento de qualquer coisa que

aconteça. E exatamente por esses motivos, também é maior a responsabilidade.

Ninguém pode dizer que não sabia, por isso não participou. Estamos aqui

participando, porque sabemos que é importante.

Vamos falar sobre a privatização. Antes da privatização tínhamos 18 milhões de

terminais fixos neste país, com quatro milhões e meio de terminais na mobilidade e

atendíamos 22 mil localidades no Brasil.

Segundo dados da Anatel, de setembro, temos 44 milhões de assinantes na área

de telefonia fixa, 166 milhões na mobilidade e 37 mil localidades atendidas.

Aconteceu um crescimento de mais de 50%. Se lembrarmos que o País tem 5.564

sedes municipais, podemos multiplicar por sete o número de localidades. É um

crescimento muito grande e muito forte, mas que ainda não chegou a todos. Quando

dizemos que temos 191 milhões de habitantes, com 166 milhões de telefones

celulares, na verdade, a proporção não acontece dessa forma. Na área dos pré-

pagos muitas pessoas têm dois, três ou quatro “chips”, cada um de uma operadora,

com suas promoções. E também muitas pessoas usam regularmente dois ou três

“chips”. Na verdade, talvez 2/3 da população já tenham esse meio de comunicação.

Isso é muito elevado, se considerarmos o percentual de crianças que não conseguem

ter nem sabem como utilizar. Vemos alguns com cinco, seis, sete anos, mas a
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maioria não tem. Além disso, se considerarmos as pessoas já idosas que não querem

ter, já se alcançaram muitas pessoas no Brasil, o que é um grande marco.

A consequência foi a universalização a fim de garantir que esse benefício fosse

utilizado por todos. O que é a universalização em telefonia fixa? Qual o conceito de

universalização? São as obrigações a que estão sujeitas as concessionárias de

serviços de telefones fixos comutados, ou seja, a Oi, a CTBC, a Sercomtel e a

Telefonica em serviços locais. Temos, ainda, a Embratel, ao falarmos em serviços

fixos de longa distância. Essas são as que têm obrigações no conceito de

universalização. Quais são essas obrigações? Elas devem possibilitar o acesso de

qualquer pessoa ou instituição aos serviços de telecomunicações independentemente

da localização. Devem permitir a utilização de telecomunicações e serviços

essenciais de interesse público. Na telefonia fixa, temos que atender a todas as

localidades. Qual o conceito de localidade? São aglomerados que têm uma

cirscunscrição territorial, cujas construções adjacentes estão localizadas em uma

distância não superior a 50m. Essa foto mostra um exemplo de aglomerado. Há

metas para atendimento. Toda localidade que tem de 100 a 300 habitantes, em área

considerada aglomerado, deve ter pelo menos um telefone de uso público disponível

para comunicação. Toda localidade que tem mais de 300 habitantes numa área

próxima, com construções, com distância menor do que 50m entre si, deve ter serviço

disponível para atender às necessidades individuais, além de ter telefone de uso

público, colocado de tal maneira que as pessoas não necessitem se movimentar mais

do que 300m para alcançá-lo dentro da área urbana.

Hoje, o telefone público é pouco utilizado. O celular distorceu sua utilização, embora

seu uso seja bem mais barato. Ele já era malcuidado, malvisto, e seu uso ficou

menor. Devíamos aproveitar e usá-lo mais. Isso mostra, no interior, como se chega

com o equipamento rádio para chegar com o telefone de uso público. Aí, temos uma

ligação que é via satélite. Para cumprir obrigação, hoje já não há a desculpa de que

não existem meios para chegar. Pode-se chegar via rádio, via satélite e via cabo.

Na banda larga, há um compromisso também com a universalização. Nos contratos

de concessão das companhias, na área de telefonia fixa, existe uma obrigação de

instalação até 31/12/2010 e prestação de serviços gratuita até 2025 em todas as
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escolas públicas urbanas. Para vocês terem uma ideia, no Brasil serão atendidas

57.000 escolas, e, em Minas Gerais, 5.300. Hoje, temos 3.520 escolas públicas em

Minas Gerais com banda larga disponível gratuitamente até 2025. Na zona rural,

deve-se viabilizar a instalação de um posto de serviço, se houver demanda das

cooperativas, desde que seja feita uma solicitação por parte delas.

Dessa forma, mostramos a importância da universalização e quanto isso foi muito

bem cuidado para que acontecesse. Mais do que isso, também na telefonia móvel,

onde não existia compromisso de universalização, este foi introduzido, quando houve

leilão para as licenças de 3G, que é a terceira geração.

Aqui, estão algumas das obrigações. Até 2016, teremos de disponibilizar serviço de

telefonia móvel em todas as localidades com menos de 30 mil habitantes. Hoje, já

existe a 3G, e vamos continuar a implementá-la.

Estes são alguns dados, para vocês terem ideia de como tudo funciona. Hoje, há 37

mil localidades atendidas; são 43 milhões de telefones fixos instalados, sendo 21 mil

para deficientes motores e 4 mil para deficientes auditivos. Com 20 milhões de

habitantes, os dados de universalização de Minas Gerais nos trazem que há

4.200.000 telefones instalados, sendo 3.400 em serviço na área de telefonia fixa.

O terceiro marco é este aqui, que estamos construindo juntos. Nossa

responsabilidade é muito grande. Temos de elaborar proposições e diretrizes para a

política nacional de comunicação. Esses são os meios para a construção de direitos e

de cidadania na era digital. Ontem, tivemos uma noite de debates acalorados. Isso

significa participação e empenho. Por causa da serenidade do Sérgio Esser, nossos

ânimos foram aplacados. Isso é muito importante.

Nos dois primeiros itens, de alguma forma podemos ter tido participação. Mas,

neste item, não temos apenas participação, é mais que isso, estamos construindo o

terceiro item.

Agradeço a todos pelo empenho e pela disposição de estar aqui na sexta-feira, à

noite, no sábado e no domingo, mas podem ter a certeza de que somos privilegiados

por estar aqui. É certo que temos conhecimento, mas também temos obrigações, pois

representamos muita gente que nem sabe do que tratamos, mas isso afetará a vida

deles de maneira forte e direta. Muito obrigado a todos. Bom-dia.



____________________________________________________________________________
2020

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Coordenador - Um colega trouxe à mesa duas perguntas. A primeira: “Depois

das palestras, haverá debate?”. De acordo com nosso regimento, não há destaque

nem debates. Isso ocorrerá no trabalho de grupo. Esta palestra é para dar uma visão

geral de cada segmento sobre tema específico.

Convido o Sr. Marcus Manhães para discorrer sobre meios de distribuição pela

sociedade civil. Ele é pesquisador da Fundação CPQD e desenvolve trabalhos para

radiodifusão e telecomunicação desde 1984. Atualmente atua na digitalização da TV

Terrestre e no desenvolvimento de serviços interativos que se aplicam à radiodifusão

pública, educativa e comunitária.

Palavras do Sr. Marcus Manhães

Bom-dia. Represento a Fundação CPQD. Primeiro, faço um elogio a todos e

agradeço o empenho da sociedade brasileira neste movimento da conferência

nacional. Já é uma vitória chegar ao âmbito municipal. Quando chegamos ao

estadual, já estamos entre os quatro do campeonato, tudo está indo bem. Imaginava

que realizaríamos um debate. Por isso, preparei uma reflexão para dar subsídio a ele.

Coloco-me à disposição para, no período da tarde, se vocês quiserem que esteja

presente nesse item, estarei lá com a maior felicidade.

Nesta abertura, coloquei a bandeira de vocês. Temos um princípio nacional do que

é a Bandeira Nacional. Quem é mineiro, talvez já tenha se acostumado, mas, para

quem não é mineiro, ver esta bandeira e ler isto aqui, o significado é muito

expressivo. Fazemos uma reflexão sobre os valores da sociedade contemporânea.

De forma muito imediatista, esquecemo-nos de que tudo o que conquistamos até aqui

foi com sangue e suor.

Indo diretamente ao tema, em relação à radiodifusão em telecomunicações, três

marcos muito significativos fazem uma separação. O Código Brasileiro das

Comunicações, de 1962, não corresponde ao atual nível tecnológico. A Constituição

Federal de 1988 não se altera com tanta flexibilidade, mas estabelece competências

da União e distingue o serviço de radiodifusão e de telecomunicações. A Lei Geral

das Comunicações, de 1997, esta sim, a sociedade brasileira já pensa em alterar. É

bastante importante ter isso em mente, não pensando exclusivamente do ponto de
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vista jurídico, legal, mas considerando as possibilidades que a sociedade pode

conquistar a partir da atualização dessas leis.

O colega que me antecedeu falou uma série de coisas sobre a telefonia. Citou o

exemplo do telefone público competindo com o celular. Observamos uma mudança

agregando cada vez mais serviços, e o usuário que está em casa talvez nem perceba

a efetiva diferença. Se quer falar, usa o celular ou o fixo. Isso é significativo quando

se está em casa, usando os serviços mais simples. Em algumas comunidades neste

país o serviço de voz ainda é o ideal. Há quem ainda não tenha telefone para falar.

A banda larga, vemos que pode estar estruturada em tecnologia sem fio. Hoje em

dia fala-se muito em 3G, mas em muitos lugares nem o 2,5G atua.

O LTE ainda é uma tecnologia de quarta geração, assim como o Wi-Fi. Quem está

com “laptop” aqui começa a perceber que há sinais de rede. Quem tiver acesso ao

sistema pode-se conectar.

A forma de acesso, ou seja, como essa tecnologia - TV a cabo, TV por assinatura,

internet, telefonia, ADSL, fibra ótica - se disponibiliza para o usuário é muito

importante; implica os investimentos das empresas de telecomunicações, implica a

capacidade do sistema e implica consumo de recursos. Isso ficará mais claro à frente.

A tecnologia está mudando. Houve um tempo em que mudava a cada 40 ou 50

anos. Agora, a cada três ou quatro anos, percebemos transições tecnológicas. Isso

não acontece da mesma forma em radiodifusão, mas temos gerações tecnológicas

sucessivas. A banda larga é cada vez mais larga e tem mais usuários, mas quando é

sem fio implica mais consumo de espectro.

Esse quadro aqui embaixo nos mostra uma tendência de evolução da tecnologia

para uma convergência na quarta geração. A partir daí, as coisas devem ser bastante

iguais; porém, aqui no Brasil, todos estão difundindo a tal 3G. Os serviços estão

sendo vendidos, a rede de celulares está sendo utilizada por uma solução de

mobilidade em banda larga, mas essa tecnologia já é superada em alguns países

europeus. Estamos trabalhando com uma tecnologia vovó. Isso é importante. No

Brasil, temos uma perspectiva de aplicação tecnológica que nunca é pioneira. Há

vantagens em relação a isso. Não é necessariamente um prejuízo. A renovação

tecnológica e o desenvolvimento de serviços é parte do “core business” das
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empresas, dos modelos de negócios, da perspectiva econômica e das possibilidades

que a própria sociedade ganha em relação ao assunto. Estou fazendo um “over will”,

porque o tema tem uma grande diversidade.

Telecentros. Estamos falando de telecomunicações, de banda larga, mas também

falamos da necessidade que as pessoas têm de dispositivos de informática. Portanto,

falamos de tecnologia da informação e, para quem não tem acesso a isso, banda

larga, “softwares”, comunicação, redes sociais de internet, conhecimento. Temos

pesquisas de implantação de telecentros e notamos que uma das dificuldades

fundamentais é a população que nem sequer entende aquilo. Não é um caso

específico de pessoas idosas ou analfabetos e semianalfabetos. Há uma parte

significativa da população brasileira que tem nível de primeiro grau, o ensino

fundamental em si, com dificuldades com relação a isso. Então, o desenvolvimento de

jogos, inclusão social digital, o interesse público. Chamo isso de quebra-galho porque

estamos numa fase de transição tecnológica em que é importante que a

potencialidade desses serviços de comunicação chegue aos lares. Esse é um

objetivo que devemos ter em mente. Não quero telecentro, não quero computador

num telecentro. Quero que isso chegue a cada lar brasileiro. Algo equivalente à

penetração da TV; 98% dos lares brasileiros têm TV. Não têm fogão, geladeira, mas

têm TV.

TV digital. Quanto à TV digital, foi estabelecido um padrão no Brasil que chamamos

de sistema nipobrasileiro ou nipopan-americano, porque há uma perspectiva de que a

escolha brasileira seja adotada por outros países da América Latina. Há também um

esforço, para que se vá ao Caribe em relação a essa tecnologia.

Em relação ao marco regulatório e aos interesses dos radiodifusores, há uma briga

entre as possibilidades que a tecnologia dá. Não se trata de limite tecnológico. A

tecnologia da TV digital terrestre pode fazer bastante coisa, mas, quando você

escolhe uma, ela implica interesses, especialmente nas regras, por exemplo, da

remuneração da TV aberta, com audiência, propaganda, o preço do minuto de

propaganda, etc. Portanto, multiprogramação e nanoprogramação são algo que

implica isso.

Por que monosserviço e multisserviço? Porque, hoje em dia, a TV analógica é um
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monosserviço. Você tem, num canal de TV, um programa, mas pode ter serviços

adicionais de dados, que podem ou não estar vinculados à programação. Posso estar

assistindo à novela e ter uma informação de dados vinculada a uma propaganda

comercial de algum produto que está aparecendo na TV, ou os serviços do governo

que estão vinculados simultaneamente. Tecnicamente, há condições de implementar,

mas isso implica modelo de negócio; por isso, a grande briga de interesses. A

sociedade tem de compreender essas possibilidades e se posicionar a respeito,

assim como os empresários estão fazendo. Mas a sociedade acaba sendo levada

pela ignorância no tema. Esse é um dos compromissos que essas conferências de

comunicação têm com os seus delegados.

Interatividade e canal de retorno significa que, além de você assistir à programação,

pode buscar outras informações ou passar informações. Brincamos muito com esses

programas “Big Brother”, etc., em que a pessoa faz uso do serviço de “telecom”, mas

pode-se fazer algo muito mais significativo para a sociedade brasileira. Mas isso

significa uma aproximação de telecomunicações e radiodifusão. Os radiodifusores

podem estar duelando com as empresas de “telecom”, para deter os direitos de

operar esse canal de telecomunicações. Brincamos com a idéia do “replay” popular

porque pode-se usar infraestrutura de transmissão de TV digital para fornecer alguns

serviços de dados. Não seria, efetivamente, internet banda larga, mas ela possibilita

que o usuário tenha serviços de dados ou de governo baseados nisso. É importante

perceber a diferença especialmente entre as TVs comerciais, públicas e comunitárias,

que têm interesses distintos. Por exemplo, no caso da multiprogramação, há o

entendimento de que ela é possível para as emissoras públicas. Mas, se houver

multiprogramação em TVs educativas ou comunitárias, pode-se ter maior número de

atores propondo o conteúdo. Então, como se faz a aproximação de radiodifusão e

telecom há aspectos da convergência. A partir de 2016, a TV terrestre no Brasil

deverá ser totalmente digitalizada. A implicação de atribuição, de planejamento, de

canalização, de espectro e radiofrequência pode ser melhorada, otimizada e

proporcionar mais canais, mais atores em cada região. Isso não é algo simplesmente

técnico, influi significativamente no modelo de negócio das emissoras que têm a sua

remuneração baseada na audiência. Muita gente no movimento social briga com a
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rádio comunitária. Aqui, fiz uma reflexão sobre o rádio analógico. Na tecnologia do

AM, as ondas médias objetivam uma recepção local. Como ali não há uma qualidade

sonora muito boa, ele perde muito na competição. Por isso os programas geralmente

têm menos música e mais papo. Ondas tropicais e ondas curtas são extremamente

importantes para um País com as dimensões do Brasil. Por exemplo, de Brasília,

transmite-se uma programação para aquelas áreas isoladas da Amazônia. No FM, a

recepção é local. Então, temos a rádio comercial, educativa e comunitária. A

comercial tem o seu espaço garantido. Em algumas regiões isso não é

necessariamente estabelecido, porque todo radiodifusor quer aumentar a sua área de

cobertura e aí entra-se na questão de plano e canalização e nas regras de

convivência do sistema. A rádio comunitária depende da Lei nº 9.612, que, na minha

opinião, foi criada para não conceder a autorização, porque os limites técnicos são

absolutamente inviáveis para que proliferem as rádios comunitárias. Isso é

tecnicamente comprovado. Depois, gostaria de conversar muito sobre isso. Um dos

argumentos recorrentes sobre a rádio comunitária são as interferências nas

comunicações aeronáuticas, principalmente porque o sistema concedente não dá

autorização. Esta figura aqui mostra um aviãozinho se aproximando do triângulo aqui

na frente que representa a pista de pouso. Esta é uma seta real que os aeroportos

têm que desenhar para as aeronaves. Quando uma aeronave se aproxima de um

transmissor, ele vai aumentando o nível de potência da emissora. As emissoras

comerciais que têm potência muito elevada, podem causar uma interferência do tipo

B-2, ou seja, interfere sozinha. As interferências do tipo B-1, que são composições de

sinais, precisam de pelo menos três emissoras para compor a interferência. É esta

vermelhinha aqui. É importante saber que uma emissora sozinha não interfere e a

rádio comunitária, operando com 25W até o Canal 280, pode estar distante 1,5Km do

aeroporto que não interfere.

Rádio digital é uma tecnologia que está surgindo e um debate extremamente

importante.

Cito exemplo do rádio que funciona em Wi-Fi, portanto um rádio internet,

simultaneamente FM, com base para iPod. Quando você coloca iPod com música, sai

da radiodifusão. Há vários sistemas, várias possibilidades. Fizemos um exercício com



____________________________________________________________________________
2025

a Imex, com possibilidade de solução. Isso a mídia não divulga. Convergência: é uma

atitude pública. Se você é usuário de qualquer tecnologia e resolve usar as coisas

juntas, você define a convergência. Espero que essa apresentação esteja disponível

a todos vocês. Não é uma questão de legislação. Muitos serviços podem ser

utilizados simultaneamente. Espectro é mais ou menos o que ocorre no

desenvolvimento das cidades. Quando o crescimento de uma cidade começa a

explodir, não foram planejados transporte, rodovia, ônibus. Espectro é a mesma

coisa. É momento de defendermos a tecnologia nacional, porque temos competência

para tirar petróleo do pré-sal e fazer tecnologia para telecomunicação. Cabe ainda

essa frase, que não preciso ler. Obrigado a vocês.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Coordenador - Obrigado, Manhães. Seguindo a nossa programação,

falaremos sobre “Produção de conteúdo”. Pela sociedade civil falará Carlos Alberto

Almeida e pela sociedade empresarial o Antônio Telles. Primeiramente convido o Sr.

Carlos Alberto de Almeida, que falará sobre “Produção de conteúdo”. Carlos Alberto

de Almeida é jornalista mineiro, formado pela Universidade de Brasília, onde

desempenha sua profissão. Ele cobriu áreas econômicas e políticas para os jornais

“Estado de Minas”, “Jornal de Brasília”, “Correio Braziliense”, “Diário de S. Paulo”, “O

Globo”, “Última Hora” e a revista “Análise”. É âncora da TV Senado, Diretor da

Telesur, correspondente da rádio de La Madres Plazo de Mayo, da Argentina.

Palavras do Sr. Carlos Alberto de Almeida

Bom-dia. É uma alegria muito grande estar aqui. Estamos iniciando uma nova etapa

da luta pela democratização da comunicação, na história das lutas sociais no Brasil.

Agradeço o convite e a oportunidade de voltar à minha querida terra, já que sou

mineiro, de Campo Belo. Há ventos de mudança, não apenas no Brasil; há ventos de

mudança na área da comunicação também na América Latina. Essas mudanças têm

rumo, o rumo da recuperação dos espaços públicos midiáticos, antes controlados

pela forma de mercado carteirizado. Isso tem sido objeto de transformação, ainda

gradual, enfrentando-se grandes dificuldades, barreiras imensas. Sabemos que o

tema da comunicação sempre esteve interditado. É uma espécie de tabu, que não

pode ser discutido. A convocação desta conferência tira o tema da penumbra e o
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coloca na agenda do Estado e da sociedade brasileira, inclusive o setor empresarial.

Mas essas mudanças implicam discutir formas de sistema. Depende muito da relação

de forças de cada um dos países. Na Argentina foi possível, há 15 dias, a aprovação

de uma nova lei que quebra o monopólio do grupo Clarín - semelhante ao grupo

Globo, no Brasil - e estabelece que a radiodifusão deverá ter divisão tripartite: 33%

para o setor empresarial, 33% para o setor público e 33% para a sociedade. Há ainda

a possibilidade de a CGT, a universidade e outras entidades da sociedade civil terem,

a partir de agora, concessão de rádio e televisão. Há mudanças muito importantes em

curso; porém lá havia maioria parlamentar. Por isso a Presidente Cristina Kirchner

teve a possibilidade de aprovar essa lei, antiga reivindicação da sociedade argentina.

Aqui há reivindicações que ainda estão travadas. A Confecom é a oportunidade de se

iniciar o processo de uma nova forma de produção da informação e da comunicação

no Brasil. Mas, para isso, é preciso discutir o modelo que está em curso. Muito

provavelmente não teremos oportunidade agora de fazer um ajuste final de contas,

como alguns pretendem, ou dar uma virada de mesa total, porque as relações de

força no Brasil e a complexidade da instalação do desenvolvimento no capitalismo,

sobretudo na área da comunicação no País, são muito mais intrincadas e complexas

que nesses outros países; porém, o curso possível, que tem sido observado nos

países que estão mudando a comunicação na América Latina, também pode servir de

inspiração e de rumo para que iniciemos uma caminhada de transformação

democrática na comunicação no Brasil também. Essa recuperação dos espaços

públicos midiáticos significa hoje, na Bolívia, a existência de uma rádio indígena e de

um jornal público, que já vende tanto ou mais que o maior jornal empresarial existente

há décadas nesse país, e é um jornal público lançado há apenas seis meses. No

Equador, significa um jornal público, a rediscussão do sistema de concessões e o

fortalecimento de rádios e TVs públicas e rádios e TVs indígenas e comunitárias.

Nesse panorama de alterações, discute-se ainda aquela ideia de que as

concessões não poderiam ser objeto de questionamento, mesmo quando eram

consideradas vitalícias nos seus privilégios para certos setores monopolistas do

empresariado, como na Venezuela, em que o tema também é debatido. No Brasil, as

nossas relações de força implicam termos de medir a possibilidade, porque o único
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país da América Latina que conduzia essa caminhada de transformação através da

convocação de uma conferência nacional é o Brasil. Mesmo no Uruguai, que também

aprovou uma lei de radiodifusão muito importante e bem democrática, tal não se deu

através da convocação da sociedade civil, conforme estamos observando no Brasil.

Isso não significa que será mais fácil. Provavelmente será muito mais complexo.

Possivelmente não será nesta primeira conferência que teremos condições de fazer

todas as mudanças que sonhamos. Mas há possibilidades concretas de avançar

nisso que tem sido sinalizado também pelas mudanças latino-americanas com o

fortalecimento do campo público da comunicação. Aí vêm as TVs e rádios públicas,

os programas públicos de comunicação, sejam eles até mesmo para universalizar e

democratizar banda larga, por exemplo, ou como tem sido feito no Luz para Todos,

uma ação de Estado visando a democratizar a eletricidade, que é uma coisa lá de

trás.

Mas também se inicia a possibilidade, com a nova tecnologia de TV e rádio digital,

de que a promessa tecnológica seja cumprida no sentido da democracia. Isso

significa que temos de ter regras claras, porque não adianta ter tecnologia sem

regras. Aquilo que estava escrito na Constituição de 1988, no seu capítulo da

comunicação social, era um rumo bastante democrático. Lá está a proibição do

monopólio, do oligopólio, o sistema tripartite complementar de comunicação. Isso não

aconteceu em 1988 e posteriormente também não, porque observamos uma era de

destruição e demolição do Estado, de “privataria” também. Não foi possível, então,

haver relações de força para regulamentar aquilo que está na Constituição. Só

regulamentar o que está no Texto Constitucional já significa, no caso da comunicação

no Brasil, uma boa transformação. Por exemplo, o art. 223 dispõe que o sistema de

comunicação deve ser complementar: público, estatal e privado. Pois estamos

reivindicando, para mudar o sistema de produção da informação na comunicação,

que se criem fatores ou um fator de complementaridade. Quer dizer, com a era da TV

e rádio digital, que as concessões a serem feitas pelo poder público daqui para

diante, num prazo, quem sabe?, de cinco a dez anos - porque não podemos fazer a

virada de mesa abruptamente, não temos força para isso hoje -, sejam um fator que

permita que se faça o reequilíbrio ou o equilíbrio, que nunca existiu. Ou seja, hoje
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95% da comunicação são privados. O setor público é praticamente incipiente. Aliás,

quero parabenizar a transmissão da TV Assembleia. Isso é exemplar, assim como

ocorreu na conferência estadual do Paraná, também transmitida ao vivo pela TV

Educativa do Paraná. Isso é exemplar para a sociedade brasileira, pois estamos com

algumas mudanças importantíssimas no campo público da comunicação.

Esse fator faria com que, ao longo de cinco ou dez anos, a depender da discussão

das forças que tenhamos - hoje não temos forças para mudar essas regras no

Congresso Nacional - seja feita a complementaridade, para que, de fato, haja um

sistema tripartite. Assim as novas concessões privilegiariam muito mais o setor

público e estatal, as TVs educativas e legislativas, para formar uma nova realidade

tripartite no Brasil. Mas não basta isso. Temos o esmagamento do audiovisual

brasileiro, e é preciso dotar o Estado de instrumentos para fazer a reversão em nome

da indispensável soberania informativa e cultural do povo brasileiro. Sabemos que

hoje 85% do audiovisual que circula no Brasil são exclusivamente norte-americanos.

Não é generalizadamente estrangeiro, mas norte-americano. Somos um País

ocupado quanto a isso. Quando havia a Embrafilme - por isso reivindicamos que hoje

exista a recuperação de um instrumento de Estado com capacidade para desenvolver

a produção nacional de audiovisual -, chegamos a ter 40% do mercado brasileiro com

filmes nacionais. Isso poderia ser significativo também para a televisão e outras

produções, como as do campo audiovisual.

É preciso que haja instrumentos, pois sem eles não poderemos traduzir a vontade

de democratizar a comunicação com formas bem concretas. O Estado deve estar

habilitado, aparelhado e capacitado. Como o Estado foi capaz de recuperar-se - ainda

que insuficientemente - para realizar o Luz para Todos ou apoiar as políticas públicas

a agricultura familiar, que tem sido muito bem-sucedida, também no campo da

comunicação é necessário que haja alguma forma de instrumentação do Estado a fim

de enfrentarmos a esmagadora invasão do audiovisual estrangeiro. Isso nos leva ao

desemprego, à descaracterização da nossa cultura e à incapacidade de podermos ter

projetada nossa imagem como um País que pretende legitimamente jogar um papel

muito mais protagonista no cenário internacional e é capaz de produzir a própria

identidade de forma bem soberana, do ponto de vista informativo. Aí entra um
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problema grave: hoje as próprias informações de segurança nacional, por exemplo,

informações militares, ainda circulam mediante sistemas criados a partir da

privatização da Embratel. Ou seja, queremos jogar um papel protagonista no cenário

internacional, mas não temos hoje, num país do porte do Brasil e com as riquezas

que temos, como o pré-sal e a Amazônia, um tesouro de biodiversidade, uma

empresa pública no campo do satélite. Hoje isso está nas mãos de empresas norte-

americanas, e temos visto como os Estados Unidos tentam impedir as

transformações na área da comunicação na América Latina, seja financiando projetos

por meio do Usaid, seja potencializando o programa da rádio “Voz da América”, o

qual está associado a 400 empresas emissoras que farão interferências nesses

processos em toda a América Latina, como já vem sendo denunciado.

Então, a soberania informativa cultural significa que o Estado precisa ter recuperada

sua capacidade de fazer políticas públicas como é exemplar esta transmissão da TV

Assembleia. Já chegamos a ter alguns instrumentos, tal como “Voz do Brasil”.

Sabemos que possivelmente haverá ataques ao programa “Voz do Brasil”, talvez o

único programa que leva aos grotões e a um povo que, na sua maioria, não pode ler,

que está proibido de ler jornais, o contato com o poder público, com a informação do

que se faz nas três esferas do poder público.

Hoje somos proibidos de ler jornais. Na verdade, estamos com as tiragens dos

jornais decadentes, por isso, além de manter o programa “Voz do Brasil”, que será

objeto de ataque para instalar mais uma hora de publicidade - talvez de baixaria - em

boa parte das emissoras de rádio no Brasil, também precisamos ter a capacidade de

formular e aplicar programas públicos de popularização da leitura do jornal. Segundo

a Unesco, a nossa taxa de leitura de jornal é indigente e raquítica. Aqui se lê menos

que na Bolívia, que é o país mais pobre da região da América do Sul. Em nosso país,

são lidos 27 exemplares por cada grupo de 1.000 leitores; na Bolívia, são 29

exemplares. Pouco mais do que aqui, mas temos 50% da nossa indústria gráfica com

capacidade ociosa. Dessa forma, temos a seguinte situação: 50% das nossas

gráficas paradas, com um povo que não pode ler e gente criativa que quer e pode

escrever, mas não tem onde escrever.

Portanto essas são as questões que gostaria de pontuar aqui. É preciso aparelhar o
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Estado para fazer as políticas públicas e rediscutir métodos que permitam o

reequilíbrio e a verdadeira complementaridade dos sistemas público, estatal e

privado, como está na Constituição. No entanto precisamos defender também o que

já temos: o programa “Voz do Brasil”, que está chegando hoje a todos os grotões do

País e pode ser mais qualificado e melhorado para avançar em forma de maior

informação e soberania informativa no Brasil. Muito obrigado pela atenção de vocês.

O Sr. Coordenador - Antes de passar a palavra ao próximo orador, gostaria de

informar-lhes que logo mais haverá uma reunião no Plenarinho III da nossa equipe de

apoio de produção de sistematização com os coordenadores dos eixos temáticos

indicados pelos três segmentos: Cláudio Vilaça, Deputado Carlin Moura, Bernardo

Teles, Lidyane Ponciano, Hugo Teixeira, Rafael de Oliveira Perpetuo, Gustavo

Machala, Paulo Bizarria e Maressa Miranda. Peço que façam um sacrifício na hora do

almoço para discutirem rapidinho e estabelecerem essa metodologia.

Ainda dentro de produção de conteúdo, ouviremos agora a palestra do Antônio

Telles, representando a sociedade civil empresarial, que é jornalista e começou como

repórter no jornal “Última Hora”, em Belo Horizonte, em 1962. Trabalhou depois na

TV Rio e TV Belo Horizonte, foi editor-chefe de jornalismo na Denison Propaganda,

na rádio Itatiaia, na Rede Globo de São Paulo e Belo Horizonte, e hoje é Vice-

Presidente da Rede Bandeirantes.

Palavras do Sr. Antônio Telles

Bom-dia. Sr. Presidente, senhoras e senhores, companheiros dedicados a essa

conferência regional, reunião que saudamos com o maior entusiasmo, porque é a

primeira iniciativa envolvendo os movimentos sociais, os empresários, os setores

governamentais, que irão discutir uma questão que, efetivamente, tem uma

importância relevante sob todos os aspectos, principalmente se considerarmos que é

o núcleo das maiores preocupações de qualquer país, quando se verifica a

necessidade de preservação do caráter do seu povo, da índole, da cultura, do

patrimônio físico, intelectual e moral de uma nação.

É um momento muito propício para que as pessoas, a cidadania, tomem

consciência dessa questão ligada à comunicação social, aos meios de comunicação

em geral. Grandes transformações estão ocorrendo, porque a tecnologia avançou de
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tal maneira, que tomou de assalto todas as metas, todas as expectativas, tudo que

havia de planos, projetos e esperanças com relação a isso.

Falarei um pouco sobre a televisão que existe hoje e que, às vezes, é objeto de

análises apressadas, avaliações pouco justas, mas, que, assim mesmo, devem ser

feitas, porque sempre contribuem para que haja um confronto de ideias, um debate

mais rico e sereno sobre um tema de tão grande importância. A televisão brasileira,

malgrado todas as avaliações diferentes, exerceu um papel, a meu ver, muito

significativo nos últimos 50 anos da vida brasileira. Talvez não houvesse este país

conseguido uma unidade nacional, que envolve cultura, língua, religião, pensamento,

harmonia política, etc., se não houvesse, há tempos, se instituído um sistema de

televisão livre, universal, gratuito, que pudesse penetrar todos os núcleos da

cidadania, chegar aos pontos mais longínquos, levar mensagens de paz e de cultura.

Não nego que é uma grande mensagem de cultura, de pensamento e de reflexão

para a sociedade. No mundo, como houve há 50 anos, há uma enorme atração por

esse imenso território, que é o Brasil, por esse grupo, por esse alinhamento nacional

que faz com que um povo unido por critérios de língua e de outros fatores tão

importantes quanto esse se envolva, um país com essa grandeza que hoje se

apresenta com a possibilidade de vir a ser uma das cinco maiores potências

mundiais. Foi com trabalho, foi com esforço, foi vencendo obstáculos muito rigorosos

e usando de extraordinária criatividade que a televisão se implantou, que penetrou

por esses sertões, levou sinais à Amazônia, a Mato Grosso, a todo o litoral do

Nordeste e a pontos extremos, para afirmar um conceito fundamental para todos nós

e que hoje se faz necessário de maneira mais vigorosa ainda, que é a defesa da

nossa soberania como povo que se afirma e que não abrirá mão de participar em

igualdade de condições com todas as nações do mundo.

O que aconteceu com essa televisão? Ela sobreviveu? Sim, exatamente porque

houve uma enorme criatividade colocada a favor da produção de conteúdos

nacionais, de conteúdos que falassem a linguagem do nosso povo e que se

identificassem com a nossa cultura. A nossa cultura não deve ser confundida com

erudição. A nossa cultura é a beleza da nossa música, é a riqueza da nossa

gastronomia, é a maravilha das relações harmônicas entre as pessoas que se
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encontram e que às vezes até se desencontram, mas se reúnem em torno de

objetivos muito belos e processam movimentos de arte maravilhosos, como é o

carnaval e o futebol, que encantam não apenas os segmentos mais qualificados ou

mais bem-dotados da população, mas a todos, sem discriminações. Esse conteúdo é

que foi levado nesse tempo todo. Aproveitando essa oportunidade em que o País

resolveu discutir as comunicações de maneira profunda, devemos estar atentos

maximamente a esses detalhes.

O que acontece neste momento em relação à produção de conteúdo? A produção

de conteúdo será, por certo, a grande força geradora que fará com que as

comunicações se acelerem, melhorem, cheguem cada vez mais a todos, da maneira

mais democrática possível, e para implementar maior nível de entretenimento,

cultura, bem-estar, lazer e beleza para a nossa imensa população. Todos poderão

participar desse esforço. A produção de conteúdo não será um espaço reservado

para empresas, para o Estado, para organizações ou para entidades sindicais,

religiosas ou quaisquer outras: ela será objeto de utilização para todos que se

motivarem.

Algum tempo atrás, os problemas de comunicação estavam ligados aos meios.

Hoje, entretanto, com a multiplicação dos processos tecnológicos, já não há limite

para esses meios. Em breve haverá centenas de canais de rádio e TV que serão

transmitidos pelo televisor, pela internet, pelo celular e por vários outros meios. Eles

levarão até cada um dos cidadãos diversos conteúdos, a fim de contribuir para o

conjunto da sociedade. O importante é que exista, nesse momento, uma enorme

reflexão para que essa potencialidade enorme, essa multiplicidade de canais não seja

objeto de regulação de alguns poucos, seja de empresas, seja de órgãos de Estado,

seja de órgãos específicos. Precisamos estar atentos para que o controle do marco

regulatório sobre esse quadro que se está desenhando se dê da maneira mais

simples e objetiva, de forma a melhorar a aproximação da riqueza de conteúdo para

todo o povo.

Não podemos deixar de considerar que há grandes expectativas de grupos

internacionais que pretendem, aproveitando-se dessa conjuntura, organizar-se para

se apoderar de parcelas muito importantes desse dispositivo. O meu apelo é que,



____________________________________________________________________________
2033

neste momento, esqueçamos as divergências pontuais, pequenos pontos de vista

que, às vezes, parecem contraditórios, para buscar um conceito, um princípio, uma

ideia de comunicação social a ser levada ao nosso povo dentro de princípios que

mantenham a nossa soberania e a nossa nacionalidade.

O Sr. Coordenador - Dando seguimento ao eixo temático sobre direitos humanos e

cidadania, vamos ouvir, representando a sociedade civil, o Sr. Luís Carlos Bernardes,

formado em Direito e Jornalismo. Foi membro das Comissões de Direitos Humanos

da Igreja Católica e da OAB, trabalhou na “Folha de S. Paulo”, na revista “IstoÉ”, no

“Diário do Comércio”, no “Estado de Minas” e na Rádio CBN. Hoje, atua na TV

Bandeirantes, na Rádio Band News e na TV Comunitária. Presidiu o Sindicato dos

Jornalistas de Minas Gerais e a Federação Nacional dos Jornalistas e foi dirigente de

entidades de jornalistas da América Latina e em nível mundial.

Palavras do Sr. Luís Carlos Bernardes

Bom-dia. Quero cumprimentar a Federação Nacional de Jornalistas, o Sindicato dos

Jornalistas, a Assembleia Legislativa e a TV Assembleia pelo belíssimo trabalho que

faz, não apenas hoje, mas no dia a dia. É um trabalho muito sério e muito bom. Quero

cumprimentar o governo federal pela ousadia de convocar a Conferência Nacional de

Comunicação, muito imaginada, muito discutida. Quero cumprimentar o governo de

Minas pela seriedade que está tendo com esse processo; quero cumprimentar as

entidades empresariais e a Abra, que está presente. Quero lamentar a ausência da

Abert, que não está presente num debate dessa importância nem na Conferência

Nacional de Comunicação. A Abert deveria ter tido pelo menos o gesto de chegar ao

debate. Se estivesse insatisfeita, teria todo o direito de se retirar. É lamentável essa

posição. Pelas informações que tivemos, por influência da Rede Globo, a Abert se

retirou da mesa de debates. É bom lembrar sempre que o Brasil é um país

emergente, que já tem data marcada para ficar entre os cinco maiores do mundo,

num processo que começou em 1500, mas que teve um marco em 1994. Parabéns

ao Presidente Itamar Franco pela ousadia de fazer o Plano Real. Em até 2016, o

Brasil estará entre os cinco maiores do mundo, claro que tendo que corrigir a

desigualdade social, porque no Brasil há setores do Terceiro e do Quarto Mundo.

Também será preciso que setores da radiodifusão brasileira deixem de sonhar com a
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herança do regime militar de 1964, quando foram criados e cresceram muito, fazendo

aliança com os militares, apoiando a censura à imprensa e fazendo aliança com a

Time Life, dos Estados Unidos.

É fundamental adequar a democracia à mídia brasileira, a esse novo país, fundador

do G-20, do Unasul. É preciso que se entenda que já passou da hora de concessão

de rádio e televisão ser sinônimo de cartório e monopólio, que tantos males causaram

ao País e à nossa história. É bom lembrar também que só Rio de Janeiro e São Paulo

têm veículos nacionais. O Rio, porque foi a primeira Capital; São Paulo, porque foi o

primeiro Estado industrializado. Aliás, até ontem, São Paulo não realizaria a

conferência estadual. Espero que haja condição de rever essa posição, pois o debate

é importante. Evidentemente, outros Estados que não têm veículos nacionais, como

Minas, têm prejuízos políticos e econômicos no esporte e na cultura. Esse processo

brasileiro - somos uma nação-continente - reflete o processo mundial. Só os Estados

Unidos e a Europa têm veículos mundiais desde 1834, quando foi criada a primeira

Agência Internacional de Notícias, a atual France-Press, e depois, em 1940, foi criada

a Associate Press, americana. Logicamente, os árabes se mobilizaram após as

invasões do Iraque e criaram a Al-Jazeera. Há algum tempo, Venezuela, China e

Argentina, entre outros países, criaram a Telesur.

Essas discussões devem levar esse cenário em consideração. Entre outras

medidas, é preciso defender a reestruturação do Conselho de Comunicação Social

Federal. A nossa proposta na Constituinte nacional era que o Conselho fosse

deliberativo. Uma grande negociação o tornou apenas consultivo. Ele é junto ao

Senado. Ele poderia mudar e ser junto ao Executivo ou ter mais liberdade de atuação.

Nas duas vezes em que fui aos Estados Unidos, conversei com membro do

Conselho Federal de Comunicação - FCC -, que é muito respeitado. Eles têm um

papel importante na sociedade americana. Não estou falando de países socialistas.

Falo dos Estados Unidos. Os países europeus também têm importantes legislações

de mídia, que não são para censurar, mas para regulamentar e dar espaço à

sociedade civil.

É preciso criar o conselho estadual de comunicação. Aliás, ele foi criado na

Constituinte estadual de 1989. Na época, eu era Presidente do Sindicato. Os
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Deputados constituintes, aliás, tiveram uma postura muito positiva apoiando essa

reivindicação, que foi incluída no texto. Há outras definições a respeito de rádios e

TVs estatais com a criação democrática de conselhos de redação, sempre evitando

situações impositivas e buscando a participação da sociedade. Fico imaginando como

as coisas evoluíram, às vezes bem e às vezes mal, não só no Brasil. Na Itália,

Berlusconi é Primeiro-Ministro pela segunda vez. Aqui, até se alguém quisesse,

poderia ter sido Presidente do Brasil, um Berlusconi brasileiro. É impressionante, pois

Berlusconi é homem da mídia e é o Primeiro-Ministro de um país importante como a

Itália. Aqui, não quiseram “forçar a barra”, mas elegeram o Collor, entre outros, com o

peso da mídia.

É bom lembrar as perspectivas para o mundo e para a sociedade brasileira com o

crescimento da internet e a digitalização das TVs, o que permite que cada canal vire

outros quatro canais. Temos uma série de discussões da maior importância, por isso

insisto em saudar a seriedade com que esta conferência estadual está sendo levada

por todos os segmentos. É bom lembrar que, em nossa história, o “Jornal do Brasil”

teria um canal no Rio de Janeiro. Estou falando do início dos anos 1980. Ele perdeu o

canal porque denunciou o escândalo da Proconsult, que foi uma tentativa de derrotar

Leonel Brizola em benefício do candidato do PDS, ex-Arena. Em Minas poucos

sabem, mas um importante canal de televisão tentou fazer uma fraude da eleição de

1982 contra nada mais nada menos que o Dr. Tancredo Neves. Ele começou a dar

resultados do interior para cá, e o candidato, não me lembro se da Arena ou do PDS,

estava em 1º lugar, porque vencia fora da Capital. Isso obrigou o candidato a Vice de

Tancredo a subir as escadas da emissora, que ficava na Rua Rio de Janeiro, e exigir

que dessem também os resultados de Belo Horizonte, onde o Dr. Tancredo tinha

vantagem, mas eles não o fizeram. Entretanto, outras emissoras de TV e rádio da

Capital passaram a reforçar os resultados de Belo Horizonte.

Quando falamos que a situação é grave, queremos dizer que é muito grave.

Evidentemente, pouca gente saberia da campanha das diretas caso não existissem

alguns setores da mídia impressa, do rádio e da televisão. Se dependesse de um

segmento importante da nossa radiodifusão, ninguém ou pouca gente conheceria a

campanha das diretas, não haveria a cobertura do “impeachment” do Collor nem
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existiriam debates eleitorais. É uma situação dramática. Também lembro o

fechamento das TVs Tupi e Alterosa para beneficiar uma grande emissora. Por que

não fazer a concorrência? O raciocínio é de imposição, e não da concorrência ou do

debate.

Temos de incorporar, em nosso dia a dia, um conselho federal de mais peso e

importância, integrado por entidades de jornalistas, radialistas, empresas, governo

federal, e, nos Estados e nos Municípios, temos de ter os conselhos municipais, não

para restringir ou censurar, mas para discutir como estão os veículos de comunicação

e as formas de participação da sociedade, também, nos canais estatais ou nos canais

com características públicas, como é a TV Assembleia. Também é preciso discutir

uma questão: canais públicos ou canais estatais? Pois há diferenças.

É lamentável percebermos que o Conselho de Comunicação Social possui muitas

limitações, por não ser um órgão deliberativo, mas apenas consultivo. Ele foi criado

na Constituinte de 1988. Aliás, Minas Gerais foi o segundo Estado a recolher

assinaturas para apresentação de uma emenda popular. Em Minas, recolhemos 6 mil

assinaturas, e, em São Paulo, se não me engano, foram 8 mil assinaturas. No Brasil

inteiro, recolhemos 30 mil assinaturas. Mas os representantes desse órgão só foram

empossados 15 anos ou 16 anos depois. Assim mesmo, após uma articulação que

realizamos no Programa “Observatório de Imprensa”, havia a possibilidade de que

33% de nossos veículos de comunicação poderiam ser de empresas estrangeiras e,

também, 100% de canais a cabo. Essa história de 33% de veículos estrangeiros,

pode ser driblada por laranjas, que conhecemos. Os veículos estrangeiros podem ter

posse total. Queria saber se isso seria possível nos Estados Unidos ou na Europa.

São muitas discussões que devem ser realizadas para termos um Brasil como 5ª

economia mundial, porque a economia só cresce com melhor distribuição de renda. O

mercado interno é o ponto principal das economias do Primeiro Mundo. Esse papel

da imprensa, principalmente da radiodifusão, é fundamental nesse processo.

É preciso voltar a uma série de discussões, incluindo a formação profissional dos

jornalistas, derrubada recentemente. Esta semana, recebemos notícias positivas de

Brasília, mas não apenas essa formação profissional está sendo combatida. Em

pouco tempo, poderão vir outras, como disse o Presidente do STF, Ministro Gilmar
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Mendes. Ressalto todas essas questões. Estou com medo do tempo, mas também

quero lembrar a importância desta Conferência Estadual de Comunicação, como foi

discutido ontem. Será elaborada uma carta a ser enviada à Conferência Nacional e

uma segunda, apresentando uma série de questões. Em resumo, é isso que queria

dizer. O papel de jornais, revistas, rádios e TVs no Brasil de ontem e de hoje é

histórico para o lado positivo e para o lado negativo. Se queremos estar entre os

cinco maiores países do mundo, temos de mudar esse cenário estadual e sonhar em

ter veículos internacionais de comunicação. Essa questão é muito importante,

lembrando que a Abra, France Press, foi criada em 1834 e, em 1838, os Estados

Unidos criou a Associated Press, que existe até hoje, como a France Press. É muito

menos uma decisão econômica e muito mais uma decisão política. Basta dar um giro

pelos canais para observar que só Estados Unidos e Europa têm veículos mundiais

de comunicação. Evidentemente, isso se reflete internamente e principalmente na

economia globalizada, na qual a mídia tem um papel fundamental, como tinha

anteriormente. Foram feitas várias e várias tentativas de criação de veículos sul-

americanos ou mundiais pelo Terceiro Mundo, o que nunca foi permitido. Estamos

aqui discutindo a Confecom Minas Gerais, mas evidentemente temos de estar atentos

ao cenário brasileiro e ao cenário internacional. Novamente, parabenizo todos os

participantes e a Mesa.

O Sr. Coordenador - Com a palavra, representando a sociedade civil empresarial,

nosso colega de Mesa, o Leonardo, advogado, mestre em Direito Econômico pela

UFMG, professor universitário, ex-advogado da Telemig e da Telebrás, ex-Procurador

da Anatel, ex-Gerente Jurídico da Telenorte Leste Participações, que discorrerá sobre

“Direitos Humanos e Cidadania”.

Palavras do Sr. Leonardo José de Melo Brandão

Muito bom dia. Falar sobre cidadania é chamar a atenção para o complemento do

nome desse nosso encontro. A Conferência Nacional de Comunicação destaca a

importância da discussão sobre cidadania, direitos e deveres. Por cacoete de

formação profissional, sempre que deparo com a expressão “direitos e deveres”,

lembro-me de normas jurídicas, e me vem à mente a coexistência necessária de um

direito e um dever. Se alguém tem um direito é porque alguém tem o dever de
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satisfazer esse direito. No caso específico desse nosso encontro, podemos começar

lembrando-nos das imensas desigualdades socioeconômicas ainda existentes no

País. Lembro que, de acordo com o art. 3º da Constituição, é compromisso da nossa

sociedade lutar para reduzir essas desigualdades, para que a pobreza seja

combatida, para que o Brasil se torne realmente uma Nação da qual desejaremos nos

orgulhar. A Constituição não é apenas uma carta de intenção, não é apenas um

relatório de desejos, é um compromisso que nós, a sociedade, assumimos conosco.

Entre tantas formas de desigualdade existentes, a do acesso a serviços essenciais de

infraestrutura, que possibilitam o exercício livre, democrático e completo da

comunicação, é uma desigualdade que podemos enfrentar a partir dessa discussão

regional. É impossível, no mundo de hoje, falarmos em real inclusão social se não

tratarmos da inclusão digital, do acesso ao meio, da oportunidade de livre

manifestação de expressão, de acesso a meio que viabilize essa livre manifestação

de expressão, senão estaremos falando de uma sociedade amputada, de uma

sociedade guardada em pedaços. Não é novidade para ninguém que, historicamente,

o Brasil tem problemas em relação à infraestrutura, à propriedade dos meios de

comunicação, às formas de geração de conteúdo. Uma conferência como esta é

fundamental para que nós, com base no ordenamento jurídico que nós, sociedade,

criamos, com nossa Constituição de 1988, possamos discutir como podemos avançar

a partir de nossas eventuais divergências, o que infelizmente não significa, ou por

circunstâncias óbvias de uma democracia... Retomando esta discussão, a partir da

nossa Constituição, que nos comprometamos, tendo como base os nossos múltiplos

pontos de vista, já que a sociedade, graças a Deus, é múltipla, busca o compromisso

da exequibilidade daquilo que colocamos na Carta Constitucional. Citaria uma obra,

coordenada pela Ministra Carmem Lúcia, sobre o princípio da dignidade humana, na

minha opinião o mais importante entre os que extraímos do texto constitucional. Essa

dignidade passa pela possibilidade de cada um de nós ser livre e vivenciar essa

liberdade. Por isso, é importante que nos dediquemos à discussão múltipla e ampla,

sob todos os aspectos da comunicação, inclusive em relação à efetiva inclusão

digital, a partir da elaboração de uma política pública, que demandará o esforço de

cada um dos segmentos na busca de um equilíbrio, de uma composição possível,
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estudando séria e compenetradamente a redução de carga tributária e a

transformação dessa redução em investimentos benéficos para a sociedade, não

apenas em economia daqueles que deveriam recolher os tributos. É importante que

planejemos ou discutamos, mesmo que inicialmente, políticas públicas efetivas, que

passem pela disseminação da banda larga como meio de efetiva inclusão digital.

Temos de recuperar, o mais cedo possível, essa distinção, essa diferença, esse

abismo que separa diversos segmentos de sociedade, para que o Estado brasileiro,

exercendo o seu papel de busca de eficiência, nos auxilie na derrota dessa chaga. É

importante estabelecer um novo modelo de relacionamento entre prestadores de

serviço e o Estado brasileiro, para que os usuários de serviço, também chamados a

essa conversa, possam usufruir de melhores soluções de tecnologia, implantar um

novo modelo de prestação de serviço, de responsabilidade do Estado brasileiro, como

já foi feito em telecomunicações. E isso demanda constante vigilância e

aperfeiçoamento dos marcos regulatórios instituídos. O direito deve acompanhar o

dinamismo de qualquer sociedade, não ficando para trás, embora isso seja inevitável.

Mas, pelo menos, não deve ficar tão para trás em relação às nossas necessidades e

mudanças. Por isso, é importante termos um plano nacional de banda larga, que sirva

como agenda inaugural para que negociemos e, a partir daí, realizemos efetivamente

propostas de inclusão digital, trazendo todos os brasileiros para esse novo mundo,

para essa nova realidade, já que somos todos iguais perante a lei, como afirma o

“caput” do art. 5º da Constituição. É importante que saibamos que essas soluções,

mesmo que voltadas para esse ambiente digital, passam por nós, pessoas concretas.

Quando falei, no início de minha manifestação, a respeito de direitos e deveres, todos

nós, principalmente aqueles que ainda não foram atendidos, têm o direito de fazer

parte digna e completamente da sociedade brasileira. O dever de atender a esse

direito passa a ser nosso. Devem-se extrair desta conferência propostas realmente

concretas e exequíveis de inclusão digital para que os que se encontram à margem

dessa nova sociedade - e lá não devem permanecer -, tenham seus direitos

reconhecidos. Muito obrigado.

O Sr. Coordenador - Ouviremos, agora, representando o poder público, o Dr.

Marcelo Bechara, que discorrerá sobre os três eixos temáticos. Marcelo Bechara é
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especialista em direito de tecnologia, capacitado pela Harvard Law School, Consultor

Jurídico do Ministério das Comunicações, membro do Comitê Gestor da Internet e

autor do livro “Radiodifusão e TV digital no direito brasileiro”.

Palavras do Sr. Marcelo Bechara

Bom dia a todos. Acho que não será necessário utilizar todo o tempo. Mais uma

vez, agradeço a oportunidade de estar aqui, em Minas Gerais, e parabenizo

sobretudo a organização do evento. Isso aumenta muito a nossa responsabilidade em

relação à condução dos trabalhos na etapa nacional. Usando a palavra da moda nas

conferências, quero tentar sistematizar algumas ideias de uma forma não tão

segmentada, mas dando uma visão global sobre o que está acontecendo. O mundo

discute comunicação há algum tempo. Essa não é uma realidade brasileira, nem

poderia ser. O Brasil já vem discutindo comunicação há algum tempo. A proposta

brasileira de discussão da comunicação, que é exatamente o que estamos fazendo

aqui, é, sem dúvida, interessante. Mas a Comissão Européia já vinha discutindo

comunicação; aliás, algumas propostas foram colocadas em novembro do ano

passado. A Comissão Federal das Comunicações americana - FCC - também discute

comunicação a partir de um “paper” que foi produzido em junho. Nesse momento, a

Austrália discute a implantação de um plano nacional de banda larga, que também

está sendo discutido no Brasil. Há três semanas, a Finlândia entendeu, de forma

correta - espero que saia daqui uma proposta nesse sentido -, que o acesso à internet

é um direito essencial de todo cidadão. Acho que esta Conferência também tem de

produzir essa proposta pelos três segmentos. Enfim, estamos vivendo realmente um

momento muito especial de discussão da comunicação. Nas minhas apresentações,

sempre trago frases que foram ditas em momentos interessantes da história em

relação à criação e à implementação de novos instrumentos da área de comunicação.

São várias, mas trouxe duas ou três específicas. Em 1897, Lord Kelvin, um dos

maiores físicos da história, portanto, uma pessoa genial, teve uma manifestação não

tão genial em relação ao rádio, e disse o seguinte: “O rádio não tem futuro”. Hoje,

estamos falando isso. Muita gente discute se o rádio tem futuro. Acho que o rádio tem

futuro, mas precisa ser reinventado e entrar na era digital. Em 1946, Darryl Zanuck,

produtor de cinema da Fox, disse a seguinte frase, que ficou muito conhecida: “A
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televisão não vai durar, porque logo as pessoas ficarão cansadas de olhar para uma

caixa de madeira todas as noites”. Também disse esta outra: “As famílias americanas

não têm tempo a perder para ficar assistindo televisão”. Finalmente, cito uma frase de

um oficial de patente de escritório americano, que sistematiza essa ideia de

perplexidade sobre o novo: “Tudo o que podia ser inventado já foi inventado”.

Quero mostrar a vocês que ficamos perplexos, que temos dúvidas quando o novo

chega. É assim que funciona. E quando o novo chega é o momento que temos de

enfrentar essas discussões. Por que a Conferência Nacional de Comunicação é

polêmica? Por que a alguns ela causa perplexidade e para outros é natural? Porque é

a primeira conferência, ela nunca havia acontecido. Diferentemente, o setor de saúde,

que, desde 1941, faz conferência - já tiveram 13 conferências nacionais de saúde -

tem maior facilidade de entender hoje que o processo conferencial tem uma força

representativa dentro das políticas do setor de saúde. Temos de entender esse

momento com muita tranquilidade, não só porque a conferência em si é um fato novo,

mas porque ela trata de questões novas. Sempre apresento um “slide” para mostrar a

ordem legal vigente. É claro que esse único “slide” não tem a pretensão de colocar

todas as normas que estabelecem a política ou a condução das questões relativas à

comunicação como um todo no País. Esse “slide” tem o objetivo de mostrar o quê? O

emaranhado normativo em que nos encontramos. O Código Brasileiro de

Telecomunicações, de 1962, apesar de ser chamado de brasileiro de

telecomunicações, não tem mais nada de telecomunicações. Toda a matéria relativa

ao setor de telecomunicações está basicamente na Lei Geral de Telecomunicações,

de 1997. O Código Brasileiro de Telecomunicações, de 1962, é o código brasileiro de

radiodifusão. O marco regulatório e o marco legal são temas transversais a todos os

três eixos. É uma questão essencial, que precisa ser discutida. Apresento a vocês

outras normas: a de 1963; o famoso decreto-lei de 1967; o Decreto nº 88.066, de

1983, que traz a minuta dos contratos de concessão de televisão vigentes; enfim uma

série de normas, até passar pela última, o decreto que implantou o Sistema Brasileiro

de Televisão Digital. Depois disso, há mais normas nessa área, por exemplo, a

discussão fundamental do governo em relação à TV pública, ou seja, a lei que

regulamentou a radiodifusão pública e acabou, por isso, criando a Empresa Brasil de
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Telecomunicação - EBC. Queria apresentar ainda um cenário da radiodifusão. Esses

dados são dinâmicos, já mudaram. A informação é de junho; com certeza, os

números são maiores. Hoje as rádios FM comerciais ou privadas são em torno de

2.290; as educativas, 440; de ondas médias, 1.4749; ondas curtas e tropicais - ainda

existem, por incrível que pareça - são muito poucas; as rádios comunitárias, 3.685. As

rádios comunitárias já devem ter passado de 4 mil. Digo isso para demonstrar o

seguinte: essa gestão foi a que mais outorgou rádios comunitárias, maioria no Brasil.

Apenas este ano, foram encaminhadas à Presidência da República, para

consequente encaminhamento ao Congresso Nacional, 600 novas autorizações de

rádio comunitária. Isso demonstra o compromisso do governo federal em relação ao

campo público da comunicação. Mas não podemos deixar de dizer que a

comunicação privada também tem seu espaço, até porque há uma série de licitações

antes atravancadas e realizadas entre 1997 e 2002. Esta foi a gestão que mais

agilizou processos de radiodifusão privada. Por que isso é importante? Porque muitas

dessas rádios são do interior, onde não há sequer uma rádio. A radiodifusão

comunitária vem preenchendo esse espaço. Apenas este ano foram abertos mais 464

avisos de habilitação para novos Municípios com rádios comunitárias. Mas tem de

haver também investimento em relação às comunicações pública e privada. Em

termos de comunicação digital, está havendo manifestação muito importante no

Brasil. Há menos de dois anos a televisão digital foi implantada oficialmente no País.

O seu primeiro sinal comercial foi em São Paulo, a partir de 2/12/2007. Hoje 16 ou 17

Capitais possuem sinal digital, inclusive Belo Horizonte, que foi a segunda. Há seis ou

sete cidades-polo de Minas, como Uberlândia, com sinal digital. A expectativa é que,

até o final do ano, haja pelo menos um sinal digital em todas as Capitais brasileiras.

Esse processo de transição está muito adiantado, se vocês observarem o que foi

estabelecido no cronograma da portaria do Ministério das Comunicações. Temos de

entender o momento em que vivemos, um momento em que todos falam sobre

convergência tecnológica. Afinal de contas, o que é essa tal convergência

tecnológica? Se observarmos as evoluções tecnológicas no mundo, elas

aconteceram muito em períodos de tempo de ordem decenal. Verificamos algumas

evoluções da década de 70 para a de 80, de 80 para 90, de 90 para 2000, mas já
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começamos a observar que existe um terceiro, um quarto e um quinto momento em

vista, que é justamente o que estamos vivendo. Se vocês dirigirem os olhos para o

ano de 2010, ou seja, em dois meses, vão perceber que já estamos começando a

fase 3, já começamos um pedaço da fase 4 e já estamos no começo da fase 5.

Estamos exatamente no ponto de maior efervescência da discussão da convergência

tecnológica. É por isso que existe confusão. Essa confusão natural ocorre justamente

porque estamos tendo evolução tecnológica numa velocidade absurda, que só talvez

o distanciamento histórico nos permita identificar e compreender. Hoje não temos

condição nem capacidade de entender com clareza o que estamos vivendo, mas já

temos consciência da importância dessa revolução informacional. Quando me refiro à

revolução informacional, ela tem de ter três elementos, que não estão isolados em si

mesmos, mas funcionam de forma simbiótica. Esses elementos são o usuário, a

tecnologia, seja de rede, seja de equipamentos, seja de transmissão, e o conteúdo.

Não adianta ter uma rede sem conteúdo para trafegar. Não adianta ter uma rede, com

conteúdo trafegando, sem ninguém para acessar essa informação. É por isso que

esses três elementos são essenciais. A tecnologia tem de ser vista como solução,

como um meio. O grande protagonista do processo da revolução informacional é o

usuário, o consumidor, é aquele que tem acesso à informação e que passa a produzi-

la. Se analisarmos a convergência tecnológica, qual é o grande fenômeno que está

permitindo que tenhamos uma convergência de serviços e de mídias, porque as

informações trafegam com mais dinâmica e velocidade? O processo de digitalização.

Aquela digitalização que faz com que imagem, áudio, som e texto passem a trafegar

de uma forma única, em plataformas distintas e possam ser percebidos em vários

possíveis terminais, em qualquer lugar, é que permitiu que estivéssemos exatamente

discutindo neste momento conceitos. O que eu gostaria de deixar como mensagem é

que, quando se discute comunicação, quando se discutem telecomunicações, quando

se discute tecnologia, temos de partir de conceitos, porque eles estão confusos. Os

conceitos que funcionavam há 20, 30 anos não são mais os que nos atendem hoje. É

o caso de informação. Conteúdo, informação tinham uma distinção muito clara. A

partir do momento em que esse conteúdo começou a ser digitalizado e a trafegar

como dado, passou a ter um valor de informação também. É importante então que
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tenhamos esses conceitos muito claros. E não é necessário irmos a muito tempo

atrás. Até meados da década de 90 era muito claro que tínhamos aquilo que

chamamos de modelos verticalizados de mídia. Por que modelos verticalizados? A

razão é que, para ter acesso a um conteúdo de som, por exemplo, é preciso uma

infraestrutura de espectro, em que se tem as frequências de rádio e o equipamento

para acessar esse conteúdo que está trafegando nessa rede, que é o rádio, muito

comumente conhecido. A partir de meados da década de 90 começamos a ter um

processo de confusão positiva entre esses modelos verticalizados, e os modelos

passaram a ser mais horizontalizados. Isso porque houve uma rede única que passou

a permitir que todos esses tipos de conteúdo trafegassem. Essa rede é o Protocolo

IP. E o que aconteceu em meados da década de 90? A introdução comercial da

internet. No Brasil, oficialmente, a internet foi introduzida em 1995, através de uma

portaria interministerial dos Ministérios das Comunicações e da Ciência e Tecnologia.

E vejam em tão pouco tempo o avanço que já obtivemos. Quando colocamos ali

aquelas moedinhas sendo distribuídas por todas aquelas plataformas, foi porque este

governo, o poder público entendeu que convergência tecnológica é um momento de

oportunidade, e oportunidade para todos, inclusive os usuários. Para que consigamos

então entender que momento de oportunidade é esse, trouxe aqui algumas distinções

fundamentais entre aquilo que chamamos de mundo analógico e aquilo que

entendemos seja o mundo digital. No mundo analógico, temos uma distribuição em

massa e, por isso, é muito difundido esse conceito de comunicação de massa, de

uma informação que sai e vai para “n” pessoas, para muitas pessoas. Temos um

controle sobre a oferta desse conteúdo. O acesso a esse conteúdo é limitado à

singularidade dos terminais. Eu só assisto ao conteúdo de áudio e vídeo pela

televisão; só consigo ter acesso à informação escrita se colocada no papel. E por aí

vai. Existe um problema muito grave de restrições parciais. Não há espaço para todos

porque o espectro é um bem escasso e público e deve ser administrado com

racionalidade. Ele é escasso, não há espaço para todos. O espectador passa a ser

simplesmente passivo. Ele fica ali diante daqueles terminais recebendo aquelas

informações.

Quando falamos de uma oportunidade digital, há uma quebra muito interessante no
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paradigma desses conceitos que acabei de mencionar. O primeiro deles é que a

distribuição passa a ser mais personalizada. Você começa a perceber que, a partir do

momento em que procura na internet “sites” que prefere, recebe informações mais do

seu interesse. Os “sites” vão se amoldando à sua personalidade. Você passa a ter a

possibilidade de multiprogramação. Foi dito aqui pelo Peninha, com muita

propriedade, que hoje, com a tecnologia digital e a possibilidade de compressão do

sinal, conseguimos fazer com que um canal tenha quatro conteúdos simultâneos. Não

são quatro canais, mas são quatro conteúdos simultâneos, por exemplo, no mesmo

canal. Há um maior número de terminais. As pessoas passam a não só receber

conteúdo pela televisão, mas também pelo computador e pelos próprios telefones

celulares. Isso acontece em qualquer lugar, e acontece assim o fenômeno da

mobilidade e portabilidade, que penso ser o principal momento de transição desse

processo. O consumidor passa a ser interativo. Se observarmos como funciona isso

nos países considerados desenvolvidos, veremos que a primeira porta de acesso à

informação é o computador. Por meio desse equipamento existe a primeira porta de

acesso. Depois passaram, nesses países, para a mobilidade, por exemplo, de

segunda e terceira gerações, e agora já se discute a quarta geração de telefonia

celular. Finalmente estão caminhando para aquilo que chamam de comunicação IP,

em que há um terminal que ninguém sabe dizer exatamente como se chama - estão

chamando de “communicator” -, mas que permite um amplo acesso a todo tipo de

informação.

Nos países em desenvolvimento ou emergentes, hoje o conceito correto, como o

caso, por exemplo, do Brasil, ainda o primeiro acesso à informação, a porta de

entrada da informação são o rádio e a televisão. Estamos falando de um serviço que

está presente em praticamente todos os lares brasileiros. Todos sabem - e isso já foi

amplamente divulgado - que existem mais televisões que geladeiras nas famílias

brasileiras. A televisão só perde para o fogão. Estamos falando de um serviço que

atinge 99% da população brasileira e, por isso, junto ao serviço postal, é

extremamente importante e muito responsável pela integração da nossa língua. O

primeiro ato oficial de comunicação que aconteceu neste país foi em 1500, quando

Pero Vaz de Caminha encaminhou uma carta a Portugal com a seguinte informação:
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descobrimos o Brasil, onde não há ouro, mas tudo que se planta dá. Isso foi, mais ou

menos, o que estava escrito nessa carta. Foi o primeiro ato de comunicação. A

imprensa veio oficialmente ao Brasil com a Família Real - aliás, em 2008, tivemos a

comemoração dos 200 anos. Interessante mencionar que, na verdade, o jornal que

circulava no Brasil era editado e produzido em Londres e se chamava “Correio

Braziliense”. De lá para cá, tivemos grandes avanços. D. Pedro II foi uma das

primeiras pessoas no mundo, até então, a usar o telefone. No ano seguinte, sua

patente já havia introduzido a tecnologia do telefone para fazer ligações entre a

Quinta da Boa Vista e os ministros da época. Portanto o Brasil tem alguns elementos

de pioneirismo na comunicação. Com a implantação da televisão aqui, no dia

18/9/1950, o Brasil tornou-se o quarto país do mundo e o primeiro da América Latina

a ter uma rede de televisão. Percebe-se que realmente o povo brasileiro, ou seja, a

população brasileira gosta de novidade, de acesso à informação e de tecnologia.

Porém a segunda porta da informação acabou sendo a popularização da telefonia

móvel. Hoje já temos 166 milhões de terminais móveis ativos no Brasil, o que

representa um número muito expressivo. Precisamos ainda melhorar, mas também é

preciso que a população fale mais nesses equipamentos, como o telefone celular.

Temos de buscar construir caminhos com a sociedade civil, com o poder público e

com a sociedade civil empresarial para que essa população tenha acesso a esses

serviços e possa utilizá-los mais. No entanto, nos países emergentes como o Brasil, o

objeto de desejo é justamente o computador, que é a porta de entrada nos países já

desenvolvidos. Isso mudou e tem mudado bastante, porque políticas bem-sucedidas

de subvenção fiscal fizeram com que o preço do computador, nos últimos anos,

caísse de forma muito interessante. Tanto é que, nos dois últimos anos, venderam-se

mais computadores do que televisões no Brasil. Essa é uma informação

relevantíssima e, agora, já se discute - evidentemente até um determinado limite - o

uso de computadores portáteis, como os “notebooks” ou “netbooks”, que até três

anos atrás tinham preços impraticáveis e hoje já passam a ter preços bem mais

atraentes, até com possibilidade de financiamento e parcelamento. Acredito que isso

seja resultado de uma política muito bem feita, que até poderia sair de uma

conferência como esta.
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Há alguns elementos que são fundamentais a qualquer tempo na comunicação.

Quando se quer chegar a um usuário, consegue-se fazer isso por meio da busca do

entretenimento, da informação e da identidade. Isso não é novo, não mudou. Na

verdade, já existia. Acontece que esse usuário não se conforma mais em

simplesmente ser buscado. Ele quer também procurar. Esse consumidor de

comunicação quer ser um pró-consumidor, quer produzir conteúdo e também gerar

informação. Isso é democratização. Esse assunto é muito pouco falado nas

discussões de conferência de comunicação, por isso gostaria de mostrar-lhes uma

proposta: temos, sim, de discutir muito o direito à informação, à comunicação, mas

também temos de considerar o direito ao lazer. Existe uma confusão aqui no Brasil

entre comunicação e entretenimento, que são conceito diferentes, apesar de

próximos. A Constituição da República, em seu art. 6º, também garantiu como direito

social o direito ao lazer; e entretenimento é lazer. Temos de ter a consciência de que

a busca pelo entretenimento e pelo conteúdo que possa levar à população brasileira

até ele também é um direito constitucional, apesar de muito pouco discutido. Farei

uma abordagem sobre a televisão digital brasileira. Hoje o Brasil está exercendo

realmente um papel de liderança muito interessante. Por exemplo, estamos vivendo

um momento muito especial neste País, que será sede de uma Copa do Mundo e de

uma Olimpíada. Na verdade, isso é só uma consequência daquilo que estamos

plantando, mas que teremos de colher lá na frente. Por isso temos muito trabalho

para fazer. No que se refere à televisão digital - aliás, agora há pouco, dei algumas

informações sobre a aceleração do processo de implantação desse modelo - o Brasil

tem sido um líder importante dentro da América Latina. Argentina, Peru, Venezuela e

Chile optaram pela adoção do modo nipo-brasileiro, que já não é mais chamado

assim, porque passou a ser um modelo internacional. Não nos interessa que esses

países façam, simplesmente, uma adesão ao modelo, mas queremos que contribuam

com as melhorias, com a implantação desse modelo, a fim de que tenhamos um

modelo internacional. Os países caribenhos e os países da África também estão

muito interessados nesse modelo internacional, liderado pelo Brasil e Japão. Os

países que optaram por outros modelos estão revendo suas decisões no que diz

respeito à adoção desse sistema, que nos permite receber conteúdo de alta definição
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em recepção fixa, em casa, móvel, dentro de ônibus e metrôs, enfim, portátil. Os

poucos equipamentos portáteis de televisão existentes no mercado têm sinal livre,

aberto e gratuito, ou seja, é a televisão brasileira digital, opção tomada para que o

serviço continuasse livre, aberto e gratuito. Essa mostrou ser, em tão pouco tempo de

implantação do modelo e de adoção do sistema, uma decisão tão acertada, que os

outros países estão acompanhando o Brasil na implantação desse modelo. Aqui,

mostramos a importância do processo conferencial. Se observarmos, de 1941 a 2002

foram realizadas 39 conferências no Brasil. De 2003 a 2009 - esse número está

desatualizado -, foram realizadas 63 conferências. Este governo, esta gestão,

entende que a utilização de um mecanismo como a conferência, especialmente esta

conferência de comunicação, é um instrumento para a coleta de informações, para

entender-se melhor o que a sociedade pensa e quer em termos de comunicação.

No que diz respeito a essas questões, de uma forma complementar, gostaria de

falar um pouco sobre cada eixo. O eixo produção de conteúdo tem grande relevância,

porque temos criatividade, temos condições de estar num patamar muito melhor em

termos de produção de conteúdo até mesmo fora do Brasil. Isso faz com que os

nossos conteúdos possam ser considerados formas mais representativas, ou seja,

conteúdos de qualidade. Muitos conteúdos brasileiros são exportados, mas creio que

podemos fazer mais. Precisamos regulamentar os dispositivos da Constituição da

República sobre a questão da produção independente, sobre a questão da produção

regional, sobre a questão da produção do conteúdo nacional. Todos os países

discutem a importância do conteúdo nacional. Temos de fazer essa discussão de

forma muito clara, porque isso é a nossa cara. O nosso conteúdo é a nossa cara, ou

seja, aquilo que se mostra. Todos falam sobre o princípio da complementaridade.

Farei esclarecimentos sobre isso. A complementaridade é um princípio da

comunicação social, mais especificamente da radiodifusão, mas tem de ser visto,

num mundo de convergência, como um princípio que pode influenciar mais espectros

da comunicação. Complementaridade significa que os três modelos devem coexistir,

nenhum prevalece sobre o outro. O princípio da complementaridade não trata de

proporção, de quanto deve ser para cada um, mas diz que os três modelos devem

existir e devem ser complementares. A transmissão pela TV Assembleia da nossa
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conferência de Minas é um exemplo claro do princípio da complementaridade, ou

seja, do sistema público de comunicação, do sistema estatal de comunicação, que é

o caso, e do sistema privado. São três modelos. Não podemos exigir que os três

modelos tenham a mesma forma de visão, até porque são modelos distintos.

A televisão pública tem tido, por parte deste governo, um reconhecimento muito

interessante. Em duas decisões recentes da consultoria jurídica do Ministério das

Comunicações, por determinação do Ministro Hélio Costa, as TVs públicas ligadas

aos governos, caso da TV Minas, em Minas Gerais podem fazer publicidade

institucional. Essa é uma decisão tomada há duas semanas, com base num processo

específico da Fundação Padre Anchieta, que é a TV Cultura de São Paulo, em que

tive a honra de ter o parecer aprovado pelo Presidente Lula, que tem força de

decreto. Isso significa que as TVs públicas e educativas ligadas ao poder público,

como é o caso da TV Minas, podem fazer publicidade institucional. E por quê?

Porque a lei da Empresa Brasileira de Comunicação - EBC -introduziu o conceito da

radiodifusão pública. A EBC também é uma entidade ligada ao governo federal, e ali

está estabelecida a realização, o financiamento. Estou dizendo isso na produção de

conteúdo porque não dá para fazer conteúdo sem financiamento. O Estado tem que

financiar, o Estado tem que dar condições para que os conteúdos sejam produzidos.

É caro fazer conteúdo televisivo. Então, temos que buscar mecanismos para isso. É

claro que a lógica é diferente do modelo privado. A publicidade institucional não

permite a comercialização de produtos e de serviços porque isso é da lógica privada.

E está correto que seja da lógica privada porque o modelo privado também tem que

ser sustentado. A lógica da comunicação pública tem que ter a sua sustentabilidade

em outras visões; uma delas é a publicidade institucional. Esse conceito também foi

estendido, já na semana passada, aos canais comunitários que operam no cabo.

Esse conceito foi introduzido. Os canais comunitários que operam no cabo, inclusive

o canal de Belo Horizonte, que é muito bem conduzido pelo querido Didi, é um

modelo de canal comunitário para o Brasil. Sem dúvida alguma é um canal

comunitário que pode, sim, fazer publicidade institucional e estar inserido no plano de

mídia do governo federal. O governo federal pode fazer a publicidade institucional

nesses canais comunitários, fazendo com que eles possam recebê-la. Isso,
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independentemente de conferência, já é um reflexo da realização da própria

conferência. A conferência tem seus efeitos não apenas após a elaboração do

relatório final, pois produz efeitos imediatos. Neste momento, estamos discutindo um

plano nacional de banda larga. Não tenham dúvida de que o governo está atento às

propostas que estão nascendo em relação ao plano nacional de banda larga e aos

Estados Unidos, que já o realizaram. Temos uma troca interessante porque boa parte

da população está entendendo a importância desse plano nacional de banda larga, e

isso acaba se materializando. À medida que as conferências estão avançando,

conseguimos perceber que existe muito mais consenso do que dissenso. As

divergências existem, e que bom que elas existam, porque têm que existir, mesmo. E

divergência é para ser discutida. Essa é a proposta da realização de uma

conferência.

Fico muito feliz quando vejo em Minas Gerais um exemplo de muito respeito à

opinião de todos. Espero que esse clima, esse ambiente democrático exista também

nos demais grupos.

Não posso deixar de falar, por último, relativamente a um eixo muito especial:

cidadania, direitos e deveres. Apesar de todo direito pressupor também deveres,

gosto de entender esses deveres muito mais como responsabilidade. O conceito de

responsabilidade está muito mais aplicado, em que pese a ser dever também.

Existem alguns temas que são fundamentais. Quero falar de um deles: liberdade de

expressão. Colocar em discussão a liberdade de expressão, em tese, poderia ser

uma coisa antiquada. E por quê? Estamos falando de um direito fundamental previsto

na “Carta do Homem”, de 1948, no seu art. 19, que diz claramente que todo homem

tem direito a receber e a transmitir informações sem interferência, em qualquer lugar.

Esse art. 19 é a cara da internet. Essa possibilidade de receber e de transmitir

informações de forma neutra, em qualquer lugar, é a cara da internet. A liberdade de

expressão também já foi garantida no art. 5º da Constituição de 1988 e no capítulo da

comunicação social. Ainda assim precisamos discutir a liberdade de expressão, que

não é um conceito antiquado; pelo contrário, é um conceito cada vez mais moderno,

contemporâneo. A prova disso foi o que aconteceu recentemente: duas discussões,

neste ano, do Supremo Tribunal Federal. Uma delas - a não necessidade do diploma
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para o exercício da profissão - desagradou principalmente os jornalistas. O

fundamento do Supremo está na liberdade de expressão e também na queda da Lei

de Imprensa, que, pelo entendimento daquele órgão, não foi recepcionada pela

Constituição. Ela não teria mais aplicabilidade após 1988, por ser uma lei do regime

da ditadura brasileira. Isso cria determinados vácuos, situações que precisam ser, no

mínimo, discutidas.

Acho que é esse o papel da conferência. Toda vez que pudermos festejar e

reafirmar a liberdade de expressão, com a possibilidade de falarmos ao microfone,

com transmissão pela televisão, toda vez que pudermos falar o que quisermos -

temos o direito de dizer o que pensamos - deveremos fazê-lo. Uma conferência como

esta tem o dever de reafirmar a liberdade de expressão, entre outros direitos da

cidadania, como o respeito à diversidade, independentemente da religião, da etnia, da

orientação sexual. São grandes avanços que outras conferências produziram, como

foi o caso da conferência sobre igualdade racial e a das mulheres. Elas influenciaram

diretamente nessa conferência, o que mostra efetivamente uma comunicação entre

todos esses processos. Tenho a certeza de que esta que está ocorrendo agora

influenciará outras. Precisamos reafirmar a importância das conferências de ciência e

tecnologia e de cultura, que ocorrerão agora. Enfim, espero que esse modelo de

participação, de democracia, de construção de propostas, de consulta à sociedade se

reafirme.

Para encerrar, Sr. Presidente, quando essas propostas forem discutidas no grupo

de trabalho, gostaria que considerássemos não só as propostas dos grupos e de

empresários organizados e das associações civis organizadas - que historicamente

vêm discutindo o tema e têm uma bagagem muito bem construída -, mas também as

do poder público, que também tem seus posicionamentos. Devemos ter a capacidade

e sobretudo a sensibilidade de buscar propostas e de ser representantes legítimos

dos que não estão aqui, mas que têm algo a dizer sobre comunicação; dos que não

estão nesta Mesa, mas que estão em casa, vendo, pela TV Assembleia, a

importância deste debate. Suas propostas merecem, sim, ser consideradas, porque é

para essas pessoas, para o cidadão brasileiro, que esta conferência está sendo feita.

Repito o que eu disse ontem: não existe cidadania sem informação. Sem dúvida, a
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comunicação é um pilar da nossa democracia.

Desejo a todos um bom trabalho. Espero que os grupos discutam com respeito,

exponham propostas sólidas. Tenho a certeza, mais uma vez, de que Minas Gerais

dará exemplo de democracia, de maturidade na discussão democrática sobre a

comunicação no Brasil. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Coordenador - Em nome da Assembleia Legislativa, da Subsecretaria de

Comunicação Social e em nome dos participantes da conferência, quero agradecer,

com muita ênfase, as contribuições dos nossos palestrantes. Acho que conseguimos

traçar aqui um painel bem amplo de quais discussões devemos fazer a partir de

agora. O sentido dessas palestras foi exatamente proporcionar que todos tivéssemos

um conhecimento compartilhado do que precisamos discutir. Isso foi alcançado, pelo

menos na minha avaliação, com as contribuições que os nossos palestrantes nos

deram.

Antes de passar a palavra ao Deputado Carlin Moura, quero lembrar a todos que já

é hora de começarmos a pensar na eleição dos delegados da conferência nacional,

que será feita amanhã à tarde. Para que qualquer um de nós possa ocupar esse

cargo, é necessário o credenciamento como candidato. Amanhã, esse processo será

esclarecido, mas nada impede que todos comecemos a pensar no assunto, para, se

for o caso, constituirmos chapas para esse credenciamento. Amanhã, será

esclarecida a forma, como está no regimento. Recomendo a leitura de nosso

regimento, para que amanhã tenhamos um processo claro e tranquilo.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - Registramos e agradecemos a presença, em Plenário, do Sr.

Michel Curi, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Contagem, representante da

Associação dos Magistrados de Minas Gerais. Com a palavra, o Sr. Kerison Lopes.

O Sr. Kerison Lopes - Convocamos os delegados da sociedade civil para fazermos

uma rápida reunião sobre a nossa participação nos grupos, assim que os trabalhos

do Plenário forem encerrados. A reunião será no Salão de Chá. Fazemos um apelo

para que todos participem, a fim de nos prepararmos para uma intervenção coletiva

mais qualificada.
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O Sr. Presidente - Atenção participantes: O Grupo 1, cujo tema é “Produção de

conteúdo”, terá coordenação do Deputado Carlin Moura, pelo poder público, do Sr.

Bernardo Teles, pela sociedade civil e empresarial, e do Sr. Cláudio Vilaça, pela

sociedade civil. O Grupo 1 irá se reunir no Plenarinho I, que fica neste andar.

O Grupo 2, cujo tema é “Meios de distribuição”, terá como coordenadores o Sr.

Rafael de Oliveira Perpétuo, pela sociedade civil empresarial; a Sra. Lidyane

Ponciano, pela sociedade civil; e o Sr. Hugo Teixeira, pelo poder público. O Grupo 2

irá se reunir no auditório do SE, neste andar.

O Grupo 3, cujo tema é “Cidadania: direitos e deveres”, terá como coordenadores o

Sr. Gustavo Machala, pela sociedade civil; o Sr. Paulo Bizarria, pela sociedade civil

empresarial; e a Sra. Maressa Miranda, pelo poder público. O Grupo 3 irá se reunir no

andar térreo, que é o andar imediatamente superior a este.

Atenção, coordenadores de grupo - Cláudio Vilaça, Carlin Moura, Bernardo Telles,

Lidyane, Hugo Teixeira, Rafael de Oliveira, Gustavo Machado, Marezza e Paulo

Bizarria -, assim que encerrarmos, teremos uma reunião na sala que fica ao lado do

Plenário para encaminhamento do trabalho dos grupos. Os coordenadores têm

reunião imediatamente após o encerramento desta reunião.

O Sr. Gilberto Neves - Quero saber se será fornecido o caderno de propostas antes

do início dos grupos e onde podemos retirá-lo. Até agora, não recebemos.

O Sr. Coordenador - Deve estar sendo distribuído. Há as propostas elaboradas em

conferências livres, em etapas municipais. Estará disponível para vocês nos grupos.

Procurem a secretaria do evento.

O Sr. Presidente - A Assembleia Legislativa e a Subsecretaria de Comunicação

Social de Minas Gerais manifestam seus agradecimentos a todos os que participaram

deste momento e convidam a todos para participar dos grupos de trabalho.

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

15, às 9 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 56ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
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16ª LEGISLATURA, EM 15/11/2009

Presidência do Deputado Carlin Moura

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - 1º Painel:

Composição da Mesa - Palavras do Sr. Coordenador - Esclarecimentos sobre a

dinâmica dos trabalhos - Apresentação dos relatórios dos grupos de trabalho -

Suspensão e reabertura da reunião - Votação do documento final - Apresentação e

votação de moções - 2º Painel: Composição da Mesa - Eleição de Delegados -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Carlin Moura - Domingos Sávio - Gláucia Brandão.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - Às 9h15min, declaro aberta a reunião.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.

Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata

- A Deputada Gláucia Brandão, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à realização da Conferência Estadual de

Comunicação, com a apresentação das propostas dos grupos temáticos,

apresentação e votação de moções e eleição de delegados e delegadas que

representarão o Estado de Minas Gerais na Conferência Nacional de Comunicação.

1º Painel

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Sérgio Esser,

Subsecretário de Comunicação Social da Secretaria de Estado de Governo e

Coordenador dos trabalhos; Leonardo José de Melo Brandão, representando a

sociedade civil empresarial; Marcelo Bechara, Presidente da Comissão Organizadora

da Conferência Nacional de Comunicação; Gustavo Machala, representando a

sociedade civil; e Jorge Calixto Neto, relator do Grupo 1; a Exma. Sra. Lidyane
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Ponciano, relatora do Grupo 2; o Exmo. Sr. Heitor Reis, relator do Grupo 3; e a Exma.

Sra. Deputada Federal Jô Moraes.

Palavras do Sr. Coordenador

O Sr. Coordenador (Sr. Sérgio Esser) - Bom-dia. Antes de iniciar os nossos

trabalhos, faremos um balanço do dia de ontem. Trabalhamos muito. Tive a

oportunidade de acompanhar os grupos e acho que houve discussões ricas, às vezes

até acaloradas. Penso que cumprimos o nosso dever. Conseguimos fazer 121

propostas para o grupo Produção de Conteúdo; 258 para o de Meios de Distribuição;

e 295 para o de Cidadania: Direitos e Deveres, perfazendo um total de 674 propostas,

que serão encaminhadas a Brasília.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O Sr. Coordenador - Hoje, teremos três atividades: a primeira é a aprovação do

nosso documento de propostas; a segunda, a apresentação e a votação das moções;

e a terceira, a eleição dos nossos delegados. Nesta fase de apresentação de

propostas, ouviremos os relatores dos grupos, que deverão fazer um breve relato

sobre o seu grupo, ressaltando alguma coisa que considerem importante.

Interromperemos a reunião, para que todos possam ler o documento que vocês

receberam, que contém as 674 propostas, porque nem todos tiveram acesso ao

trabalho dos outros grupos. Uma das principais razões disso é conferir se não ficou

nada errado, se não faltou nada. Pessoas já questionaram que uma proposta não

estava aqui ou que uma proposta seria retirada, mas não o foi. Então, peço que

façam uma avaliação rigorosa para evitar que o documento possa ser contestado

posteriormente.

O Sr. Presidente - As gravações das reuniões serão reprisadas pela TV Assembleia

nos dias 28/11/2009, sábado, e 29/11/2009, domingo, a partir de 9 horas. Quem

deseja gravar deverá ficar atento para fazê-lo durante a retransmissão. A TV

Assembleia também está disponível na internet, no “site” www.almg.gov.br.

Aproveito a oportunidade para dar uma informação de utilidade pública. A

Assembleia Legislativa convida todos para participar da pesquisa de opinião pública,

que tem como objetivo auxiliar a elaboração do planejamento estratégico do

Legislativo para o período de 2010 a 2020. O questionário está disponível no “site” da
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Assembleia, na página www.almg.gov.br, até o dia 25 de novembro. Muito obrigado.

O Sr. Coordenador - Neste momento, faremos a verificação do quórum. Eu pediria

que todos levantassem seus cartões de identificação verdes, porque a equipe vai

proceder ao levantamento do quórum.

- Procede-se à verificação do quórum.

O Sr. Coordenador - Informo que somos 234 pessoas em plenária. Isso quer dizer

que cada moção, conforme o regimento determina, necessita de 30% das

assinaturas. São 70 assinaturas para que a moção seja apresentada.

Apresentação dos Relatórios dos Grupos de Trabalho

O Sr. Coordenador - Com a palavra, os relatores dos Grupos 1, 2 e 3, para a leitura

dos relatórios dos referidos grupos de trabalho.

- Procede-se à apresentação dos relatórios dos grupos de trabalho.

Suspensão da Reunião

O Sr. Coordenador - Agora vamos ter um intervalo de 1 hora, para que vocês leiam

as propostas. Caso haja alguma correção, procurem, por favor, o relator do grupo

com o qual vocês trabalharam. Também nesse intervalo, quem tiver moções para

apresentar já pode deixá-las na entrada do Plenário, onde vocês assinaram a lista de

presença, para que se faça a conferência das assinaturas.

O Sr. Presidente - Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos da plenária final da Conferência

Estadual de Comunicação.

Peço a atenção dos participantes do setor público. Todos os três segmentos -

sociedade civil empresarial, sociedade civil e setor público - terão suas plenárias para

escolha dos delegados à Conferência Nacional. Peço agora compreensão especial do

segmento setor público. Solicito àqueles que desejam ser candidatos a delegados à

Conferência Nacional que procurem o jornalista Washington Mello, para fazer suas

inscrições. Washington, por favor, levante a mão, para facilitar a identificação. (-

Pausa.) Não precisa ser agora. Os participantes do setor público que desejarem ser

candidatos a delegado deverão procurar o jornalista Washington Mello, no transcorrer

dos trabalhos, para que, na plenária final da escolha dos delegados, tenhamos uma



____________________________________________________________________________
2057

noção dos que pretendem ser candidatos a delegados pelo setor público.

O Sr. Coordenador - Indago se todos os que tinham correções a fazer já

entregaram o documento ao relator. (- Pausa.) Eu gostaria de fazer um registro.

Vários colegas me procuraram nesse período, uns para reclamar, outros só para

registrar alguma dúvida sobre proposta que não foi incluída. Queria fazer dois

registros apenas, porque é uma questão de justiça. A compilação de todas as

propostas que compõem esse documento que vocês receberam ao entrar no Plenário

foi concluída às 3 horas da manhã. O material foi enviado à gráfica da Assembleia,

que ficou de plantão, a fim de que vocês o recebessem ao entrar no Plenário de

manhã. Conversando com o Marcelo Bechara, Presidente da Comissão Nacional,

vimos que esta é a primeira conferência em que isso ocorre. Nas demais, na entrada

do Plenário havia pilhas de papel com as propostas, para serem lidas, debatidas, etc.

Só queria pedir a compreensão de vocês, porque fizemos o nosso melhor esforço e,

evidentemente, depois de um dia de trabalho, às 3 horas da manhã, é natural, na

minha visão, que alguma coisa tenha escapado. Peço desculpas a quem se sentiu

prejudicado; parece-me que agora não há mais nenhum problema a ser resolvido. Os

relatores estão de posse das correções. Feitas essas ponderações, indago ao

Plenário se podemos dar o documento como aprovado.

O Sr. Presidente - Eu só queria propor uma salva de palmas para os servidores que

ficaram até as 3 horas da manhã fazendo esse maravilhoso trabalho.

Votação do Documento Final

O Sr. Coordenador - Em votação, o documento final. (- Pausa.) Aprovado. Acho que

cumprimos a primeira etapa com brilho, competência e qualidade.

Apresentação e Votação de Moções

O Sr. Coordenador - Passamos agora à segunda fase. A partir deste momento,

estão encerradas as inscrições para as moções. Peço às pessoas da secretaria que

me passem a relação das pessoas que apresentaram as moções, para iniciarmos a

leitura e a votação. Peço a todos que tomem os seus lugares, a fim de que sejam

apresentadas e votadas as moções.

- Procede-se à apresentação e à votação das moções.

2º Painel
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Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.

Sérgio Esser; Leonardo José de Melo Brandão; Marcelo Bechara; e Gustavo

Machala; a Exma. Sra. Lidyane Ponciano; os Exmos. Srs. Cláudio Vilaça,

representando a sociedade civil; e Washington Melo, representando o poder público;

e a Exma. Sra. Deputada Federal Jô Moraes.

Eleição de Delegados

O Sr. Coordenador - Conforme prevê o nosso Regimento, no art. 20, § 4º, temos

que fazer a última atividade da nossa conferência, que é apresentar os nossos

delegados à Conferência Nacional, em Brasília.

- Procede-se à eleição dos Delegados, que fica composta pelos seguintes

membros: 1) Delegados da Sociedade Civil - Titulares: Adriano Celso Guerra, Aerton

de Paulo Silva, Alexandre Francisco Braga, Alexandre Souza Nery, Aloísio Morais

Martins, Aloísio Soares Lopes, Antonio Braz Rodrigues, Arthur Lobato Magalhães

Silva, Audeir Coutinho Alexandrino, Camilla Dias Carvalho, Claudio Márcio Braga

Vilaça, Clédio Matos de Carvalho, Ednéia Aparecida, Elias Rodrigues de Oliveira,

Fabiano Goulart, Fabrício Leonardo Menezes da Silva, Felipe Canêdo Figueiredo,

Francisco Hélio de Oliveira, Francklin Vinicius de Barros Tannus, Gabriela Maciel dos

Reis, Geralda Cacilda Alves, Gilberto Neves, Giliard Gomes Tenório, Gilmar Batista,

Guido Pereira da Silva, Guilherme Torquette Lopes Cedro, Gustavo Cunha Machala,

Heitor Souza dos Reis, Iusfith Chafith Felipe, Jair Bastos Junior, Janaína Ferreira da

Mata, José Guilherme Castro, José Milton Santos, Kerison Arnóbio Lopes Santos,

Leonardo Alves Batista, Líbia Jorge, Lidyane Ponciano Ferreira, Luis Antonio Vianna

Zanon, Luiz Carlos Bernardes, Luiz Claudio dos Santos, Marco Eliel Santos de

Carvalho, Maria de Cássia Vieira Salles, Maria Auxiliadora Afonso Alvarenga, Maria

Cândida Medeiros Canêdo, Milton dos Santos Bicalho, Mozahir Salomão Bruck, Nilsia

Lourdes dos Santos, Osmar Fonseca Rezende, Paula de Souza Kimo, Pedro Pena,

Raimundo Anisseto da Silva, Ricardo Figueiredo Moretzhon, Ricardo Medeiros

Brandão de Castro, Robson Leles de Oliveira, Roger Inácio dos Santos, Rogério

Augusto Baracho, Sheila Cristina de Jesus, Silvia Maria Soares Ferreira, Simone

Marques de Moura, Teresinha de Jesus Ferreira, Tiago Santana Cassiano, Valdisnei
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Honório Alves da Silva, Verônica Teodora Pimenta e Wolnei Santiago Santos;

suplentes: Alexandre Henrique Campolina Cotta, Bismarck Bosco Campos Grossi,

Edna Maria de Carvalho, Gerson de Souza, Gésio Passos, Jonas do Carmo Silva,

Marcelo Souza Coelho, Maria do Socorro de Carvalho, Olinda Conceição Ribeiro,

Rogerio Raimundo Hilário, Joana d´Arc da Silva, Ronaldo Sebastião Ferreira, Thaís

Teonilha Ferreira, Valéria Said, Paulo J. dos Santos, Ademilson Calisto de Moura,

Antônio dos Reis Ferreira, José Carlos Meireles de Souza, Vicente Souza Cardoso

Júnior, Ilson Lima, Silvério do Prado, Mário Vítor, Nelson Rodrigues Pombo Júnior,

Carlos Magno, Kaiodê Leonardo Biaque, Elon Rabin, Cibele Ramos, Débora

Carmelita Junqueira e Jorge André Ferreira dos Santos; 2) Delegados da Sociedade

Civil Empresarial - Titulares: Alessandro Bibiano de Freitas, Ana Amelia de Almeida

Barbosa, André Filizzola Drummond, André Luis Barbosa de Medeiros, André Vidigal

Cavalcanti de Lacerda, Augusto de Paula Pereira, Bernardo Sales Teles de Carvalho,

Bruno Roberto Simões Vieira, Carlos Santiago da Silva Ramalho, Celeida Ribeiro

Elias, Celio Machado, Cibele Maria Penholate, Cleiber Costa Junior, Daniela Rita

Araujo Rodrigues, Dimara Filomena de Oliveira Tamburus, Edgard Abreu Rocha

Silva, Eduardo Alves de Souza, Enio Leandro, Érica Rache, Eurico José Ferreira

Gonçalves Rodrigues, Fabio Augusto Barcelos M. Correa, Felipe Alvarenga Veloso,

Felipe Luis Guimaraes Marques, Gisele Novaes Barbosa, Glaucio Magno de Souza,

Hélio Fernandes Moreira, Ildelano Ferreira e Silva, Ildes Antonio Soares Pacheco,

João Martins Sales Filho, José de Assis Tito, José Haroldo de Faria Lemos, José Luiz

da Silva, Jose Roberto Prado Serenini, Laura France Costa, Leonardo Henrique de

Moura Lage, Leonardo José Melo Brandão, Leonardo Soltz, Luciana Rocha Coelho,

Luiza Emanuelly Rocha, Marcio Ferreira Bedran, Marcos Antonio Borges, Marcos

Antonio da Silva, Marcos Paulo da Silva Souza, Marcos Vinícius Cortez, Maria

Aparecida de Oliveira, Maria de Lourdes da Silva, Martha Adelaide Von Sperling,

Misael Avelino Dos Santos Filho, Nilo Correia Lima Filho, Paulo Joel M. Bizzaria,

Pedro Henrique Lebre de Lima Bueno, Pedro Pereira Franco, Priscila Santos

Carvalho, Queila Rosado Araujo, Rafael de Oliveira Perpetuo, Renato Augusto

Moreira, Roberval Bacha, Robson Manoel Carneiro, Rogerio Veiga Junior, Sandro

Esteves Pires Martins, Silvana Bueno Jardim Auarek, Ulisses Antonio Pacheco,
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Valeria Regina Santos e William Mateus de Oliveira; suplentes: Alexandre Mansur

Morgado, Erli Geralda da Cunha, Farley Henrique Gonzaga Moura, Fernanda Lopes

de Oliveira, Fernando Jefferson Cornélio, Flaviane Laís Ferreira, Gabriela Martins

Pereira, Gladstone Elias de Souza, Guilherme Alves de Oliveira, Guilherme Jesus de

Oliveira, Hênio Rodrigues de Moura, Jarlei Antonio Guimaraes, João de Matos

Soares, José Luiz Gattás Hallak, José Pacheco de Souza, Leandro Freire Figueiredo

Maia, Leandro Gomes de Oliveira, Leonardo Henrique da Silveira, Luiz Marcelo de

Andrade Ramos, Nanci Batista Alves, Paulo Roberto de Carvalho Soares, Ricardo

Ribeiro Lisboa, Roberta Thaís Barroso, Rodrigo Valle de Castro, Síria Caixeta da

Fonseca, Solange Aparecida de Paula, Valéria de Araújo Rodrigues Correa, Vânia

Geralda Faria de Oliveira Queiroz e Vera Lúcia Ferreira e Lima Bolognini; 3)

Delegados do Poder Público - Titulares: Américo Antunes, Ana Paula Villas Costa

Pertel, Ângelo Lana Cola, Deputado Carlin Moura, Guilherme Brandão Minassa, Hugo

Márcio Lemos Teixeira, Liza Fernandes Prado, Luciano Ferreira de Alkmim, Luiz José

Fratini, Maressa Miranda, Maria do Carmo Lara Perpetuo, Maria do Socorro Jô

Moraes, Patrícia Porto, Rodrigo Lucena, Sérgio Esser e Valério Fabri; suplentes; Ana

Paula Ciribeli, Antônia Cristina Almeida de Filippo, Augusto Viana da Rocha, Carlos

Eduardo Resende, Dejair Cândido Gonçalves, Deputado Domingos Sávio, Getúlio

Neuremberg, Hamilton Reis, Leandra M. Cordeiro Valadares Machado, Marcos

Rainho, Moisés Oliveira Alves, Osvaldo Ferreira Afonso, Pedro Amaral de Aguiar

Gama, Poliana Régia Seha, Túlio Marcus Coelho Ottoni e Washington Thadeu de

Mello.

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Marcelo Bechara, para suas

considerações finais.

O Sr. Marcelo Bechara - Boa tarde a todos. É sempre muito bom chegar a bom

termo ao final de uma conferência em que as coisas aconteceram e deram certo.

Minha última manifestação é apenas de agradecimento. Agradeço muito a todos e

todas, às pessoas que participaram ativamente e que estão aqui até esta hora de

domingo. Estivemos aqui na sexta-feira, saímos tarde, passamos o sábado inteiro,

saímos tarde e estamos aqui até esta hora. Enfim, todas essas pessoas se

dedicaram. Minas Gerais está dando uma demonstração de compromisso com a
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realização desta conferência, abraçou esta causa. Desejo boa sorte a todos os

delegados e delegadas que foram escolhidos para representar as propostas deste

Estado na etapa nacional. Quero agradecer imensamente a organização e fazer um

elogio público ao Subsecretário Sérgio Esser pela maneira democrática como

conduziu esse trabalho e pela maestria na condução de todas as questões

pertinentes a uma conferência como esta. Volto a agradecer imensamente ao

governo de Minas Gerais por ter feito a convocação; à Assembleia Legislativa, aqui

representada pelo Deputado Carlin Moura, a acolhida, mostrando que o povo mineiro

é hospitaleiro, democrático e sabe chegar a consensos. Observei aqui algumas das

negociações dos delegados e vi que, com muita conversa e entendimento, foi

possível chegar a alguns consensos. Espero que possamos levar esse espírito

mineiro para a etapa nacional, que só tem a ganhar com isso. Agradeço a todos em

nome do governo federal, do Ministro Hélio Costa, do Ministro Luiz Dulci, do Ministro

Franklin Martins. Agradeço muito ao Estado de Minas Gerais as propostas. Este

Estado é recordista de propostas, recordista de moções, tenho certeza de que vai

ocupar um espaço importante na etapa nacional. Muito obrigado. É sempre muito

bom estar em casa.

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Leonardo de Melo Brandão, para suas

considerações finais.

O Sr. Leonardo José de Melo Brandão - Aproveito o dia de hoje, 15 de novembro,

data em que se comemora o aniversário da nossa República, para agradecer a

participação de todos nesta conferência. Testemunho que no segmento empresarial,

com o qual obviamente convivi mais, a escolha dos delegados foi muito tranquila e

com possibilidade de participação de todos os segmentos que estavam inscritos.

Além disso, houve aprovação por unanimidade da chapa que surgiu e a compreensão

de todas as empresas e entidades envolvidas a respeito da necessidade eventual de

cessão e de concessão. Minhas palavras também são de agradecimento, não só pela

condução de todo o processo pelo Subsecretário Sérgio Esser, mas também pela

presença do Marcelo, que nos deu muita segurança e muita tranquilidade nesses dias

de convívio. Quero reiterar o agradecimento a todos que participaram, que se

sacrificaram durante um fim de semana para discutir um assunto tão importante para
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um Estado democrático como o nosso, e dizer que é com muita felicidade que vejo

que Minas vai em peso com suas divergências, suas sintonias e convergências para

dar exemplo em Brasília de que é possível o debate, de que é possível a coexistência

de pontos de vista distintos, mas que é muito importante a boa intenção e querer

cada vez mais fazer com que nossa sociedade seja a melhor sociedade possível.

Muito obrigado pela oportunidade de conviver com vocês nesses dois dias e meio.

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Washington Mello, para suas

considerações finais.

O Sr. Washington Mello - Em nome do grupo que representou o poder público na

conferência, acho que a única coisa que ficou sem ser dita até agora é que tenho

muito a agradecer o apoio, a solidariedade, o trabalho da comissão organizadora.

Desejo aos visitantes uma boa viagem de volta e até a próxima conferência, que

esperamos que seja bem breve, e aos que estão sendo eleitos para representar

Minas Gerais na Conferência Nacional de Comunicação, que tenham consciência de

que Minas está nas mãos de vocês. Nossa esperança e nossa expectativa é que

vocês defendam Minas Gerais, tudo o que foi defendido aqui e façam tudo para que

as propostas aprovada pela plenária efetivamente soberana sejam ratificadas pelo

plenário da Conferência Nacional, se Deus quiser. Um abraço grande. Até a próxima

conferência. Marcelo, leve a mensagem à comissão nacional de que aqui correu tudo

otimamente bem. Desejamos sucesso à Conferência Nacional.

O Sr. Coordenador - Com a palavra, a Sra. Lidyane Ponciano, para suas

considerações finais.

A Sra. Lidyane Ponciano - Boa tarde. É claro que divergências existem, ainda mais

dentro de segmento social que abarca várias entidades, vários movimentos. Isso vem

mostrar a pluralidade e a diversidade desta Conferência. A riqueza de propostas que

Minas trouxe para este Plenário e encaminhará à Conferência Nacional mostra o

quanto o Estado está preparado para fazer esta discussão da democratização da

comunicação em Brasília, propondo novo marco regulatório para este país. Nunca

antes a sociedade pensou em discutir isso. Hoje a democratização da comunicação

está na pauta nacional. As pessoas estão começando a entender que se trata de

direito humano e coletivo. Então temos de ir unidos, juntos, fortes para esta
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Conferência. É lá que o embate ocorrerá. Esperamos que o empresariado, o

movimento social cheguem ao consenso de que é preciso realmente um marco

regulatório para o setor, a fim de que todos tenham oportunidade, democratizando,

assim, a comunicação. Muito obrigada. A Comissão Mineira Pró-Conferência

agradece a participação de todos.

O Sr. Coordenador - Com a palavra, a Deputada Jô Moraes, para suas

considerações finais.

A Deputada Federal Jô Moraes - Secretário Sérgio Esser, na sua pessoa,

cumprimento toda a comissão organizadora, que, num desafio imenso, enfrentando

impasses, aliás, que não estavam aqui, mas na esfera nacional, soube conduzir, com

tranquilidade, os trabalhos, atingindo este êxito imenso, que se traduz no número de

participantes e de propostas, na disputa de participar, porque há sentimento de

contribuição. Enfrentamos dificuldades na contenção dos recursos. Durante o

processo, na Comissão de Ciência e Tecnologia também enfrentamos desafios muito

grandes. A normatização não foi algo simples. Por isso creio que o Estado de Minas

Gerais, além de iniciar, de ser um dos primeiros Estados que convocou, teve a

capacidade de acompanhar a dinâmica e os desafios de lá. Todos vocês sabem que

o regimento interno enfrentou debate do problema da representação. Todos vocês

sabem que os temas são muito complexos, novos para as comunidades, para os

profissionais e até para a Câmara dos Deputados. Por isso foi muito importante eu

estar aqui durante os três dias. Sem dúvida alguma, as propostas de vocês são de

imensa contribuição. Temos de assegurá-las não só na Conferência Nacional como

na Câmara dos Deputados.

Parabéns ao Subsecretário, parabéns ao Marcelo, que também enfrentou esses

desafios em nível nacional. E cheguemos lá, porque a unidade é a única expectativa

de conquista.

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Luís Carlos Bernardes.

O Sr. Luís Carlos Bernardes - Quero cumprimentar o pessoal da organização, a

equipe do governo do Estado, o Subsecretário Sérgio Esser, os consultores. Aliás, a

ideia de ter como consultores duas figuras tão representativas não só do jornalismo...

Gostaria de cumprimentar a Assembleia Legislativa, não só porque ela acolheu a
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conferência, mas também porque participou efetivamente por intermédio de

Deputados, como o Deputado Carlin Moura. Cumprimento a Casa pela TV

Assembleia, na figura do Rodrigo Lucena e, claro, de todos os profissionais, porque é,

realmente, uma TV pública.

Cumprimento o Subsecretário Sérgio Esser pela postura de acolher o debate. Não

sei se todos sabem que em São Paulo e em Brasília a conferência ainda não está

confirmada. Então, isso tudo mostra a dimensão de se terem feito debates

democráticos com todo segmento por várias vezes e de se terem consultores com a

representatividade e a expressão de Washington Melo e Américo Antunes, jornalistas,

dirigentes sindicais, mineiros e nacionais. Cumprimento o Ministério das

Comunicações, que, junto ao governo Lula, convocou esta conferência, que era um

sonho muito antigo não apenas dos jornalistas e dos radialistas, mas também da

sociedade brasileira como um todo.

Estamos vendo aquele aparente tumulto e dizendo: “Puxa vida, a sociedade civil é

complicada”. Mas, primeiro, é a primeira conferência; segundo, estamos acostumados

- todo o segmento do movimento sindical - a ter discussão com o próprio movimento,

como, por exemplo, em nosso caso: jornalistas e radialistas ou médicos, enfim,

professores. Ali temos o universo da sociedade civil, por isso essa dificuldade em

chegar a um consenso. No entanto, o que está ocorrendo é uma coisa maravilhosa. É

a primeira conferência, e aliás penso até que devemos ter um pré-calendário de

outras conferências - até estou discutindo isso com algumas figuras nacionais. Tenho

uma reunião em São Paulo amanhã com o Presidente e o Secretário-Geral da Fenaj,

o Sreder e o Sérgio Murillo, e outros segmentos das rádios e das TVs comunitárias,

incluindo representantes da Abra, para sairmos com uma proposta de calendário de

conferências nacionais e estaduais. Então, tudo isso, todo esse aparente caos é, na

verdade, uma belíssima vitória de Minas Gerais e de todos os setores: o Executivo, o

Legislativo e a sociedade civil. Apesar do aparente susto, da aparente situação

complicada, é, na verdade, uma belíssima vitória.

Cumprimento também a Deputada Federal Jô Moraes, que está aqui e é da

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática.

Na verdade, vi algo que ainda não tinha visto na minha vida pessoal, profissional e
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sindical, que são longas. Estou muito feliz. Este dia entra para minha história. É isso.

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Cláudio Vilaça.

O Sr. Cláudio Vilaça - Cumprimento primeiramente a militância do movimento

social, a Secretaria de Comunicação, a Assembleia Legislativa e o movimento dos

empresários por esta conferência, que deixará frutos para serem colhidos em um

tempo bem próximo. A grande discussão, o grande embate, será em Brasília.

Agradeço a presença do Marcelo Bechara; da Deputada Federal Jô Moraes,

sempre presente nas conferências, nos seminários, nos debates e em nossas

reuniões; do Deputado Carlin Moura, que está conduzindo esta conferência estadual

de forma exemplar; de nosso querido e eterno Presidente do Sindicato dos

Jornalistas, da Fenaj, Washington Melo; do Américo também, que não sei se está

presente, e de toda a estrutura da TV Assembleia, que proporcionou essa mediação

ao vivo com 853 Municípios. Para nós é muito importante chegar a cada lar que tem

acesso à internet ou à TV a cabo. Esperamos que o sinal aberto seja colocado

também para a TV Assembleia. Essa é uma das propostas que defenderemos em

Brasília, Rodrigo. Vamos disponibilizar a TV Assembleia para toda a sociedade

mineira.

O Sr. Edivaldo Amorim Farias - Quero só 1 minuto. Sou Presidente da Associação

Brasileira dos Canais Comunitários - ABCCOM -, mais conhecido como Didi,

Presidente da TV Comunitária de Belo Horizonte - TVC Belo Horizonte - , a mais

antiga do País, há 14 anos no ar, 24 horas no ar, nas duas operadoras de TV a cabo.

Sou membro, com muita honra, da Comissão Organizadora Nacional da Confecom.

Por isso cumprimento o Sr. Secretário, os Deputados presentes, os companheiros

camaradas empresários membros do poder público e esta galera aqui todinha, pois

estamos todos à beira do estresse, cansadíssimos, vindos de diversas reuniões.

Cumprimento especialmente nosso coordenador, Dr. Marcelo Bechara, Coordenador

da Comissão Nacional, que esteve presente em todas as reuniões de Brasília e em

todo o País.

O que estamos vivendo aqui, Sr. Secretário - sejamos transparentes -; estou

ganhando só um tempo, porque parece que os ânimos estão serenados e chegamos

ao consenso que trabalhamos para construir desde os primeiros instantes. É difícil,
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sim, como disse o Peninha, pois a sociedade tem fome e sede de democracia. Na

área de comunicação, foi a primeira vez que isso aconteceu, o que é muito

significativo. Minas Gerais e Belo Horizonte dão exemplo para todo o País, porque,

Sr. Secretário, com todas as dificuldades, está se realizando aqui a maior

Conferência Estadual de Comunicação, preparatória para a nacional. Com a

permissão de vocês, daqui a pouco, levarei este recado a Manaus, já que fui

designado pelo coordenador, Dr. Marcelo Bechara para, de madrugada, ir a Manaus

para participar da conferência. Parabéns a vocês e a todos nós.

Aprendemos muito com os empresários a disciplina e a organização, mas

infelizmente somos lideranças dos mais diversos segmentos do Estado. E não é fácil

construir consenso em pouco tempo. Mas chegamos a ele, sim. Democracia é difícil,

por isso é tão importante e cada vez mais bela. Minha turma, temos uma chapa para

apresentar aí. Muito obrigado pela atenção.

O Sr. Coordenador - Ouviremos os dois colegas que estão ao microfone.

Posteriormente, daremos encaminhamento à reunião. Por favor, identifiquem-se ao

microfone.

O Sr. Cláudio Anderson dos Santos - Sou representante dos Agentes Penitenciários

pela União Mineira dos Agentes de Segurança Prisional - Unimasp. Endosso as

palavras dos companheiros anteriores e agradeço a oportunidade. Em uma

conferência na qual a sociedade civil esteve presente e discutiu com os diversos

segmentos da área de comunicação, foi dado espaço a este movimento, que tem sido

cerceado e calado por vozes de vários setores, por causa das pressões que sofre e

pela falta da independência, que até hoje não se viveu em Minas Gerais. Agradeço à

Mesa, aos presentes e digo que meu coração se orgulha de saber que, em Minas,

está havendo o primeiro processo democrático no qual a comunicação tem vez e voz.

Esta representatividade será levada a Brasília, para a nacional. Tenho a certeza de

que podemos tirar daqui representações que levem ao congresso mundial a

representação da comunicação do Estado, do Brasil e de todas as cidades do interior

que participaram até agora. Agradeço o espaço dado aos que foram hostilizados e

penalizados, os Agentes Penitenciários. Creio que, por meio deste canal de

comunicação que foi aberto nesta Conferência, os fatos reverterão. Agradeço a
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solidariedade de cada um que compactuou e se solidarizou com o que estamos

vivendo. Meu muito-obrigado. Agradeço à Mesa, ao povo mineiro e à Assembleia

Legislativa. Muito obrigado.

O Sr. Gilson Reis - Meu nome é Gilson Reis. Sou Presidente do Sindicato dos

Professores. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o Presidente da Mesa, o

nosso querido Deputado Carlin Moura, pela brilhante atuação na Presidência,

acompanhando o processo de forma democrática e serena. Um processo com tantos

conflitos, mas também com muitas possibilidades de convergências. Estamos

encerrando uma fase de dois dias e meio, com quase 30 horas de intenso trabalho

realizado pelos delegados e pelas delegadas, num momento extremamente

importante para o País. No último período, realizamos dezenas de conferências,

tendo sido esta, a de Comunicação, a última convocada pelo governo federal, em

razão da divergência de setores e das preocupações, algumas legítimas e outras não

menos, no objetivo de buscar este debate público, tão necessário ao nosso país.

Discutimos aqui o que muitos teóricos têm escrito ao longo da história, ou seja, que a

comunicação é o quarto poder ou até o poder central de um país. É por isso que este

debate traz tanto calor e tanta discussão. Isso porque, no setor popular e social,

compreendemos a necessidade de se criarem condições para a participação, de

forma efetiva, no debate de comunicação fundamentalmente, bem como a

necessidade de participação no processo de democratização da comunicação no

nosso país, ainda muito oligopolizada e nas mãos de poucos meios de comunicação.

Há uma discussão de que a comunicação hoje no Brasil está sob o controle de nove

famílias, o que não é possível. É preciso democratizar e construir uma perspectiva

para que os vários setores tenham acesso à comunicação e que essa comunicação

seja amplamente democrática. Mais que democracia, também devemos construir, ao

longo desse processo, instrumentos que estejam próximos dos princípios, das

comunidades e dos vários setores que compõem a sociedade brasileira. É com

grande satisfação que encerramos esse processo aqui, na Assembleia Legislativa, na

expectativa de que, em Brasília, possamos construir um processo democrático,

avançando na comunicação de Minas Gerais. Parabenizo a Mesa e o povo mineiro,

que aqui esteve, sexta, sábado e domingo, para este importante debate democrático
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do nosso país. Muito obrigado.

O Sr. Iusifith Chafith Felipe - Sou do Instituto de Autodesenvolvimento, militante das

rádios comunitárias. Queria fazer justiça, porque esta Casa vem acompanhando

nossa militância desde 1996, quando fizemos a primeira edição do Fórum 2000.

Conseguimos juntar a maioria das rádios comunitárias neste Estado. Logo a seguir

houve um bombardeio em cima das nossas rádios, acusando-as de derrubar avião.

Esta Assembleia criou uma comissão especial, fez uma CPI e desmitificou isso,

comprovando que, tecnicamente, é impossível rádio comunitária derrubar avião. Nos

anais desta Casa estão os relatórios. Nada foi mais importante para nós do que essa

caminhada, que foi garantida por esta Casa. Quero deixar nosso reconhecimento da

grande Assembleia Legislativa que este país tem, o seu corpo técnico profissional,

que sempre esteve disponível. Para nós, do movimento popular, é muito difícil fazer

militância sem recursos, sem dinheiro. Graças à compreensão e tolerância dos

profissionais desta Casa, do pessoal da segurança, dos assessores jurídicos, sempre

tivemos essa retaguarda. Quero que fique registrado que esta é uma das melhores

Assembleias deste Brasil. Obrigado.

O Sr. Ricardo Moretzsohn - Represento os Conselhos Regional e Federal de

Psicologia, faço campanha contra a baixaria na TV e algumas coisas mais. Quero

ratificar as palavras do companheiro Chafith e agradecer à Assembleia,

reconhecendo, na pessoa do Deputado Carlin Moura, a importância desta Casa

nesse processo. Quero reconhecer e agradecer ao Subsecretário Esser a exposição,

a paciência e a tolerância. Na pessoa da Deputada Jô Moraes, agradeço à Câmara

Federal, e na pessoa do Marcelo Bechara, ao Ministério das Comunicações. Queria

fazer um registro. Homenageamos, na abertura, sexta-feira, a categoria dos

psicólogos. Então, gostaria de registrar que a categoria dos psicólogos no Brasil

participa do movimento pela democratização da comunicação há cerca de 10 anos,

de uma forma puramente militante. Não temos nenhuma relação de trabalho, laboral,

ou seja, participamos como cidadãos e fazemos parte hoje da coordenação do Fórum

Nacional pela Democratização da Comunicação - FNDC. Particularmente, sou o

coordenador nacional da campanha contra a baixaria da Comissão de Direitos

Humanos da Câmara Federal, e temos dezenas de colegas espalhados por esse
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Brasil afora com o intuito de lutar contra o monopólio da comunicação e para que

possamos efetivamente avançar na sua democratização. Era só isso o que queria

dizer-lhes. Agradeço e parabenizo a sociedade e os movimentos populares. Foi por

causa deles que houve essa conferência.

O Sr. Paulo Jorge - Meu nome é Paulo Jorge, represento a Raça Direitos Humanos

e Ambientais em Notícias e Ações. Quero apresentar o meu repúdio a essa chapa de

movimentos sociais que foi feita por uma comissão de notáveis, com o monopólio do

jornalismo da Casa dos Jornalistas. Uma chapa que tem 60% de jornalistas! Se a

Conferência é da sociedade civil, contemplou-a muito pouco. Se fizermos um gráfico,

verificaremos que a maioria das pessoas da chapa tinham nomes já conhecidos,

nomes dos notáveis. Na hora do consenso, apareceram com um monte de coisa, e

me senti como se estivesse na época do governo militar, com o voto do cabresto.

Posteriormente, depois de muita conversa, acabei virando suplente. Obviamente,

nessa democracia que colocaram aí, que é pior que a do DEM, ainda temos que dar

graças a Deus em poder ter entrado na chapa como suplente. Só quis deixar meu

repúdio a todo mundo e mostrar que, de acordo com a manipulação, não deu nem

para fazer a segunda chapa. Lamento muito que a sociedade civil chegue a Brasília

dessa forma: a chapa dos amigos. Muito obrigado.

O Sr. Aloísio Soares Lopes - Em respeito à Mesa e a todas as delegações, só

queria registrar, Subsecretário, a importante participação que os jornalistas mineiros

tiveram nesse processo. Tivemos aqui 47 jornalistas delegados, sendo 31 pela

sociedade civil, 13 pelo setor público e 4 pelo segmento empresarial. É a contribuição

que os profissionais jornalistas dão ao debate da democratização da comunicação.

O Sr. Coordenador - Ao encerrar os nossos trabalhos, queria dizer algumas

palavras. Primeiro, acho que trabalhamos muito e bem e daremos uma contribuição

de 675 propostas ao debate nacional. A voz de Minas se fará ouvir em Brasília.

Agradeço a todos os participantes pelo empenho, dedicação, profissionalismo e

competência. Agradeço também a toda a nossa equipe de apoio, tanto a da

Subsecretaria de Comunicação como a da assessoria técnica da Assembleia, que foi

valiosíssima para que conduzíssemos os trabalhos com a metodologia e a

organização com que trabalhamos. Agradeço também ao Deputado Alberto Pinto



____________________________________________________________________________
2070

Coelho, Presidente da Assembleia, que, desde a primeira hora em que foi consultado,

nos abriu as portas desta Casa e possibilitou que, através da TV Assembleia, o

Estado inteiro nos acompanhasse. De modo especial, agradeço aos meus colegas de

comissão, que durante quase dois meses interagiram conosco. Houve vários

momentos em que não havia acordo; havia até divergências. Nós os superamos.

Conseguimos fazer acontecer a conferência. E, agora, quero materializar no

Deputado Carlin Moura meu agradecimento especial, pois ele foi um orientador muito

importante na condução dos trabalhos. Agradeço ainda ao Marcelo Bechara, que

gentilmente nos acompanhou e também contribuiu com várias questões importantes,

principalmente em relação à forma como deveríamos conduzir a conferência.

Consideramos cumprida a missão que nos foi delegada pelo Governador Aécio

Neves. Espero que todos estejamos em Brasília para levar nossa valiosa participação

à Conferência Nacional.

O Sr. Presidente - Minas Gerais demonstrou vanguarda não só durante todo o

debate desta conferência, não só com o conteúdo e com a quantidade de propostas

apresentadas; durante todo o processo houve diversos elementos que podem afirmar

a vanguarda de Minas Gerais. Em primeiro lugar, o Movimento Pró-Conferência

Nacional de Comunicação, em Minas, começou há muito tempo e teve um papel

decisivo para que esta conferência nacional, a primeira, se transformasse numa

realidade.

O segundo registro importante é o papel da Comissão de Participação Popular da

Assembleia Legislativa, muito bem presidida pelo Deputado André Quintão, que

também foi um parceiro fundamental no processo e manda um abraço a todos. A

Comissão de Participação Popular é uma referência de participação em todos os

parlamentos do Brasil. Ou seja, a Assembleia de Minas é uma referência no tocante à

participação popular, está sempre aberta à participação da sociedade civil. Também

quero fazer um registro referente ao Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da

Assembleia, sempre muito solícito e antenado com as questões da participação

popular.

Cumprimento o governo do Estado de Minas Gerais, na pessoa do Subsecretário

Sérgio Esser, que teve a coragem e assumiu todos os compromissos na realização



____________________________________________________________________________
2071

desta conferência. Quero ressaltar a importância do papel da comissão organizadora

de Minas Gerais, que conseguiu realizar uma conferência deste porte e desta

magnitude em menos de dois meses.

É importante registrarmos que, antes de a Comissão Nacional definir certas regras,

seu regimento e seu regulamento, a comissão estadual já tinha o seu regulamento. E

muitas das questões que tivemos de adaptar ao regimento nacional, como por

exemplo o critério das votações, foi em vista da demora da comissão nacional em

defini-las. Mas temos a compreensão de que construir uma conferência de forma

tripartite, com diversos segmentos, pressupõe consenso e muito diálogo. Sou

testemunha viva de que o consenso construído na comissão foi mantido em Plenário,

mesmo que, algumas vezes, tenha parecido haver mal-entendido. Em nome do

consenso e da unidade é que pudemos construir essa conferência de comunicação.

Agradeço ao setor empresarial, à sociedade civil, ao poder público e aos nossos

convidados, que abrilhantaram esta Conferência. De forma muito especial, agradeço

ainda a todos os funcionários da Secretaria e aos servidores da Assembleia

Legislativa de Minas Gerais que ajudaram na realização deste evento, como também

a esta importante TV pública, que ajuda efetivamente na democratização da

comunicação, a TV Assembleia, que cobriu todo o evento e o reprisará nos dias 28 e

29 de novembro, às 9 horas, para toda a sociedade de Minas Gerais. Em nome do

Presidente desta Assembleia, agradeço publicamente os elogios que a Casa recebeu.

Saibam que o papel constitucional, a obrigação da Assembleia Legislativa é ser

democrática e popular. Afinal, a democracia se faz com o exercício permanente de

ouvir o povo, de debater as questões e de não fugir das polêmicas nem dos debates.

Então, em nome da Asssembleia, agradecemos o elogio e aproveitamos para reforçar

o convite às pessoas que queiram participar da avaliação da Assembleia Legislativa

para acessar o “site” www.almg.gov.br. Temos a convicção de que mais uma etapa

foi cumprida, que mais um dever foi cumprido. Agradeço também aos Prefeitos, aos

Vereadores, aos sindicalistas, aos jornalistas, ao poder público estadual, à

Assembleia Legislativa e a todos os que ajudaram a realizar este importante debate.

Antes de encerrar a reunião, comunico que os setores de rádio comunitária se

reunirão do lado de fora do Plenário.
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Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a especial de amanhã, dia 16, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL SOBRE A

ARBITRAGEM, EM 24/11/2009

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Ivair Nogueira, Neider Moreira e Lafayette de Andrada, 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, a designar o relator da matéria e a

fixar o dia e o horário das reuniões ordinárias da Comissão. O Presidente determina a

distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado

Ivair Nogueira para escrutinador. Feita a apuração dos votos, são eleitos para

Presidente o Deputado Dalmo Ribeiro Silva e para Vice-Presidente o Deputado Ivair

Nogueira, ambos com quatro votos. Neste momento, registra-se a presença do

Deputado Alencar da Silveira Jr. A seguir, a Presidência designa relator da matéria o

Deputado Neider Moreira, registra a presença dos Srs. Décio Freire, Jairo José Isaac

e Onofre Junqueira Júnior e informa que as reuniões ordinárias da Comissão serão

realizadas às quartas-feiras, às 15 horas. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira - Lafayette de Andrada.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.037/2009
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Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.037/2009, de autoria de Nair Ferreira Faria

Araújo, da Câmara Municipal de Itapagipe, visa à criação de ação, no PPAG 2008-

2011, objetivando a implantação de telecentros em Associações dos Pais e Amigos

dos Excepcionais - Apaes.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 14/10/2009, em Iturama, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008 - 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise objetiva incluir nova ação no PPAG visando à criação de

telecentros nas unidades das Apaes de Minas Gerais. Trata-se de iniciativa meritória,

já que os recursos tecnológicos dos telecentros podem favorecer a aprendizagem e o

desenvolvimento cognitivo das crianças e jovens portadores de necessidades

educativas especiais. Contudo, há que destacar que a instalação do referidos centros

deve ser acompanhada da realização de cursos de capacitação tecnológica que

preparem os instrutores para lidar com esse público, como forma de tornar mais

aproveitáveis os recursos disponibilizados.

Entretanto, não se faz necessária a criação de uma ação para concretizar tal

proposta. Segundo informações da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior, convênios e parcerias já vêm sendo firmadas entre Centros

Vocacionais Tecnológicos - CVTs - e Apaes para qualificar pessoas portadoras de

necessidades especiais e criar oportunidades de ingresso no mercado de trabalho.

Assim, para atender à demanda apresentada, recomenda-se o envio de

requerimento ao referido órgão estadual solicitando atenção especial na implantação

de telecentros em unidades das Apaes, além do estabelecimento de convênios

dessas entidades com os CVTs, onde estes já estiverem em funcionamento.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.037/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.038/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.038/2009, de Adriana Martins Oliveira, da

Associação dos Municípios do Médio Jequitinhonha - Ameje -, e demais participantes

do grupo 2 da audiência pública de Itaobim; de Cristiane Nazareth da Silva, do

Conselho Regional do Serviço Social; e de Daisy Dias Lopes, do Cress 6ª Região -

Belo Horizonte, sugere a criação de ação no PPAG 2008-2011, denominada

Execução de Ações Regionalizadas de Proteção Especial e Fomento a Consórcios

Intermunicipais, com a finalidade de elaboração de diagnóstico sobre a demanda por

proteção social especial no Estado e execução de serviços, programas e projetos de

proteção social especial, inclusive Centros de Referência Regional de Assistência

Social - Creas -, e fomento a consórcios intermunicipais.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.038/2009 sugere seja restaurada a Ação 1147 -

Execução de Ações Regionalizadas de Proteção Especial e Fomento aos Consórcios

Intermunicipais –, excluída no projeto de revisão do PPAG para o exercício de 2010,

ampliando sua meta física para 10, a fim de garantir dotação para futuros convênios

para a implantação de serviços regionalizados de proteção especial. A proposta
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aglutinada à proposição em análise sugere o desmembramento da Ação 4236 –

Cofinanciamento de Serviços para Municípios na Execução da Proteção Especial. O

objetivo de ambas é especificar claramente a meta de ampliação dos Centros de

Referência Especializado de Assistência Social – Creas.

De acordo com a Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004, a proteção

social especial destina-se a pessoas e grupos que se encontram em situação de risco

pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus-tratos físicos ou psíquicos,

abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas

socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. Trata-se

da oferta de serviços, programas e projetos de caráter protetivo e de promoção social,

com ações de média e alta complexidade. A proteção social especial de média

complexidade destina-se às pessoas e aos grupos que tiveram seus direitos violados,

mas mantêm vínculos familiares e comunitários, e se efetivam por meio de serviços

de orientação e apoio sociofamiliar; de abordagem de rua; de cuidados domiciliares;

de medidas socioeducativas de meio aberto, entre outros. A proteção social de alta

complexidade, por sua vez, destina-se às pessoas com direitos violados e vínculos

familiares e comunitários rompidos, o que exige proteção integral por meio da

institucionalização, com garantia de moradia, alimentação trabalho protegido e abrigo

para proteção quanto a situações de ameaça e de violação de direitos.

O Centro de Referência Especializado da Assistência Social - Creas - é o

equipamento da assistência social voltado ao atendimento dos casos de violação dos

diretos, de média complexidade, visando à orientação e ao convívio sociofamiliar e

comunitário.

Segundo dados apresentados pelos gestores do Programa 023 – Implantação do

Suas –, a Ação 1147 – Execução de Ações Regionalizadas de Proteção Especial e

Fomento aos Consórcios Intermunicipais –, foi excluída, mas sua meta incorporada à

Ação 4236 – Cofinanciamento de Serviços para Municípios na Execução da Proteção

Especial, não está, no entanto, explícita. Tornar explícita a previsão de implantação

dos Creas amplia a transparência dos investimentos a serem feitos e facilita o

acompanhamento pelas instâncias de controle social.

Por essas razões, acolhemos a proposta, com a apresentação de emendas aos



____________________________________________________________________________
2076

projetos de lei do Orçamento anual e de revisão do PPAG 2008-2011, alterando-se a

finalidade da Ação 4236, de forma a explicitar a manutenção dos Creas, e

acrescentando-se ação nova, intitulada “Financiamento para a Implantação dos

Centros Especializados de Assistência Social – Creas”, por meio de desdobramento

da Ação 4236, deduzindo-se 10 na meta física e R$1.200.000,00 na meta financeira

da referida ação.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.038/2009 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 3.808 e 3.809/2009.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.040/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.040/2009, de autoria de Adriana Martins

Oliveira, da Associação dos Municípios do Médio Jequitinhonha - Ameje -, e demais

participantes do grupo 2 da audiência pública de Itaobim, sugere alteração da

finalidade da Ação 1176 - Intervenções urbanas e habitacionais - do PPAG 2008-

2011.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 20/10/2009, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.040/2009 sugere alteração da finalidade da

Ação 1176 - Intervenções urbanas e habitacionais -, de forma a incluir a utilização da

mão de obra egressa dos cursos da Usina Mineira do Trabalho nas intervenções

urbanas e habitacionais do Projeto Travessia.



____________________________________________________________________________
2077

O Projeto Travessia tem como objetivo promover a emancipação social e

econômica das camadas mais pobres e vulneráveis da população, por meio da

articulação de políticas públicas e do desenvolvimento de mecanismos participativos

em regiões territoriais definidas de concentração de pobreza. Em seu escopo estão

as seguintes ações: articular atores públicos, mobilizar recursos institucionais,

desenvolver mecanismos de participação, monitoramento e controle social pela

população envolvida; coordenar, de forma integrada, as ações que serão executadas

em locais de vulnerabilidade social, especialmente nas áreas de infraestrutura,

habitação, saúde, assistência social, educação e emprego; e potencializar os ativos

econômicos e sociais para garantir a sustentabilidade local.

As ações Intervenções urbanas e habitacionais e Usina Mineira do Trabalho

também compõem o Travessia. Por meio da Usina Mineira do Trabalho são

oferecidos cursos de qualificação profissional, especificamente para a população das

localidades do Projeto Travessia. Pretendia-se que os profissionais qualificados

pudessem atuar nas obras de infraestrutura realizadas pelo Travessia nas

comunidades.

Portanto, a integração do público qualificado está presente na concepção das ações

que compõem o projeto. A inclusão da utilização da mão de obra egressa dos cursos

da Usina Mineira do Trabalho nas intervenções urbanas e habitacionais do Projeto

Travessia vem reforçar essa integração.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.040/2009 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.043/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.043/2009, de autoria de Maria Aparecida

Santos Queiroz, da Associação Papa João XXIII no Brasil, e outros, visa alterar o

PPAG - 2008-2011 para garantir a capacitação dos cidadãos, por meio de oficinas
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regionalizadas que antecedam as audiências públicas de revisão do PPAG.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental – PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe prevê a realização de oficinas de capacitação em

planejamento e orçamento público com o objetivo de qualificar a participação popular

no processo de revisão do PPAG.

Realizado desde 2003 por esta Comissão, esse processo tem resultado no

aperfeiçoamento das ações de Estado, seja pela introdução de iniciativas que não

estavam na agenda governamental, seja pelo aprimoramento das ações já existentes.

Isso confere ao ciclo orçamentário uma feição participativa, o que lhe assegura maior

legitimidade e eficácia, além de constituir um espaço de interlocução e controle social.

No entanto, quando se analisa a participação em campos temáticos, constata-se

que nem todas as áreas apresentam o mesmo nível de efetividade das intervenções

populares, o que pode resultar no não acolhimento da proposta, seja por questões

ligadas à forma, seja por questões de conteúdo. Cabe salientar que o planejamento e

o orçamento têm uma natureza essencialmente política, que, no entanto, deve ser

conjugada com saberes e linguagem técnicos.

O processo de revisão do PPAG passa por inovações a cada ano. Citamos, como

exemplo, a regionalização das audiências públicas, que passaram a ocorrer a partir

de 2007, e, por emenda popular, a instituição de audiências públicas de

monitoramento das ações do governo, no primeiro semestre de cada ano.

A proposta em tela promove no processo aperfeiçoamentos que se somam a essas

iniciativas. As oficinas preparatórias serão um momento importante para qualificar a

participação popular, fornecendo-lhe instrumentos para intervir no processo de forma

mais efetiva.
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Por essas razões, consideramos conveniente e oportuna a proposta popular

apresentada.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.043/2009 na forma de Projeto de Lei modificativo da Lei 17.347/2008, que dispõe

sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – para o período 2008-

2011.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.045/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.045/2009, de autoria de Elizete Borges Soares,

da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese –, e de Vinícius Samôr

de Lacerda, da Câmara Municipal de Ubá, visa à alteração da finalidade da Ação

1156 – Qualificação de recursos humanos para gestão e controle do Suas – do PPAG

2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 22/10/2009, em Montes Claros, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta pretende alterar a finalidade da Ação 1156 – Qualificação de recursos

humanos para gestão e controle do Suas –, do Programa 023 – Implantação do Suas

–, para incluir, na finalidade, referência ao processo de certificação de servidores e ao

estímulo ao protagonismo juvenil. O intuito é garantir a qualificação de servidores e

trabalhadores da área, para aprimorar o Suas e a capacidade de gestão do sistema e

também para incentivar que o protagonismo juvenil seja considerado nos trabalhos
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desenvolvidos na área.

De acordo com a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência

Social − NOB-Suas −, publicada em julho de 2005, entre as atribuições dos Estados

na gestão da Assistência Social está a responsabilidade de coordenar, gerenciar,

executar e cofinanciar programas de capacitação de gestores, profissionais,

conselheiros e prestadores de serviços. Essa mesma norma reconhece a relevância

das conferências de assistência social, em todos os níveis de governo, como espaço

de formulação, monitoramento e avaliação da implementação da política

socioassistencial, e atribui responsabilidades aos entes federados para sua

realização.

Por essas razões, acolhemos a proposta, com a apresentação de emenda ao

projeto de lei de revisão do PPAG 2008-2011, exercício 2010, alterando a finalidade

da Ação 1156, com vistas a assegurar a formação continuada e o processo de

certificação dos participantes da rede socioassistencial – conselheiros, gestores,

servidores públicos, entidades e trabalhadores da rede conveniada.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.045/2009 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.048/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.048/2009, de autoria de Cibele Melo Benjamin,

da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, visa à criação de programa no PPAG

2008-2011, denominado Cidade Administrativa, com o objetivo de garantir a

implementação do Paço Municipal e Cidade Judiciária naquele Município.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 27/10/2009, em Poços de Caldas, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008 - 2011.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.048/2009 visa criar, no âmbito do programa

Cidade Administrativa, um programa para executar as obras de infraestrutura do Paço

Municipal, em Poços de Caldas, que abrangerá o Centro de Convenções, a ser

implantado pela Codemig.

Segundo a autora, o objetivo da proposta é facilitar o acesso do cidadão aos

serviços prestados e possibilitar a realização do turismo de eventos.

Inicialmente, cabe ressaltar que o programa estruturador Cidade Administrativa tem

todas as suas ações relacionadas diretamente com a implantação da Cidade

Administrativa em Belo Horizonte. Assim, a proposta apresentada não pode ser

acolhida dentro do referido programa.

Entretanto, entende-se que a pretensão da proposta é obter o apoio do Estado para

a realização de obra de interesse para o Município de Poços de Caldas. Sendo

assim, concluímos pelo envio de requerimentos à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão - Seplag - e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana - Sedru -, solicitando um estudo da viabilidade da obra

solicitada na proposta.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.048/2009 na forma de requerimentos.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.069/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.069/2009, de autoria de Eriane Suelen Souza

Pimenta, do Conselho Municipal de Saúde, visa à criação de ação no PPAG-2008–

2011, denominada Atenção à saúde do adolescente, com a finalidade de implantar a
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rede de atenção à saúde primária e secundária do adolescente e de capacitar os

profissionais da rede.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular em 29/10/2009, em Juiz de Fora, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008–2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise tem como objetivo garantir a assistência integral à saúde do

adolescente e implantar os centros de referência em saúde do adolescente.

O Ministério da Saúde considera fundamental assegurar a todos os adolescentes e

jovens o acesso às seguintes ações: acompanhamento de seu crescimento e

desenvolvimento, orientação nutricional, imunizações, atividades educativas,

identificação e tratamento de agravos e doenças prevalentes. Para tanto, tornam-se

indispensáveis a organização da demanda e a identificação dos grupos vulneráveis e

em situação especial de agravo. Com esse objetivo, recentemente foi lançada a

Caderneta de Saúde do Adolescente, a ser utilizada nas unidades de atenção

primária para registrar a assistência à saúde prestada aos adolescentes, bem como

para informar sobre como evitar doenças, sobre mudanças no corpo, além de orientar

sobre saúde sexual, saúde reprodutiva, saúde bucal e alimentação.

Além disso, o Programa Saúde na Escola – PSE –, instituído pelo Decreto

Presidencial nº 6.286, de 2007, e desenvolvido pelos Ministérios da Saúde e da

Educação, visa integrar as ações desenvolvidas pela rede pública de ensino e pelas

Equipes de Saúde da Família – ESF.

O PSE tem 4 componentes, descritos a seguir. A “avaliação das condições de

saúde das crianças, adolescentes e jovens”, que se refere à atenção clínica e inclui

detecção precoce de determinadas patologias, atualização do calendário vacinal e

avaliações oftalmológica, auditiva, nutricional e da saúde bucal. O componente de

“promoção de saúde e prevenção” inclui ações de promoção de alimentação saudável
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e de atividade física, bem como de ações de educação para a saúde sexual e

reprodutiva, ações de prevenção das DST e Aids, da gravidez na adolescência e do

uso de álcool, tabaco e outras drogas e ações de promoção da paz e prevenção da

violência. A “educação permanente e capacitação dos profissionais e dos jovens”

prevê ação de educação permanente de jovens para promoção da saúde e da

educação e capacitação de profissionais de educação nos temas da saúde, bem

como constituição das equipes de saúde que atuarão no PSE. O último componente é

o “monitoramento e avaliação da saúde dos estudantes”, que envolve a Pesquisa

Nacional de Saúde do Escolar, feita em parceria com o Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística – IBGE – e o Encarte Saúde no Censo Escolar, aplicado no

projeto Saúde e Prevenção nas Escolas desde 2005 e que consiste em questões

relativas às DST e Aids.

A Ação 1117 – Desenvolvimento de recursos humanos-plano diretor de atenção

primária –, do Programa 049 – Saúde em casa –, tem como finalidade melhorar a

qualidade da atenção primária à saúde por meio da otimização dos processos de

trabalho, do reconhecimento de boas práticas e da capacitação de pessoal,

especialmente dos profissionais do Programa Saúde da Família, pelas oficinas do

plano diretor. Sugerimos, portanto, que a proposta seja acolhida para modificar a

finalidade da ação supracitada, visando assegurar a inclusão de conteúdo relativo à

saúde dos adolescentes nas oficinas de treinamento para qualificar os profissionais

da rede.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.069/2009 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.070/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.070/2009, de autoria de Claudinei dos Santos

Lima, da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Zona da
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Mata, visa à alteração da Ação 4269 - Constituição de rede de serviços e projetos de

atendimento ao usuário de droga - do PPAG 2008-2011, modificando-se a

regionalização e redistribuindo-se as metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 29/10/2009, em Juiz de Fora, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa n° 1.070/2009, de au toria de Claudinei dos Santos

Lima, da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Zona da

Mata, sugere alteração da Ação 4269 do PPAG 2008-2009, objetivando a constituição

de uma rede de serviços e projetos de atendimento ao usuário de drogas, com

mudança de regionalização e redistribuição das metas físicas e financeiras para a

região da Zona da Mata.

O número de instituições que atendem usuários de drogas na região é insuficiente e

o índice de crianças e adolescentes usuários é alto. O Sistema Único de Saúde –

SUS –, em dois anos, mais que duplicou o número de atendimentos: o tratamento

intensivo contra a cocaína e o crack aumentou 107% - de 179 casos em 2006, para

371 em 2008. Esses dados referem-se a crianças e adolescentes entre 10 e 18 anos,

de todas as classes sociais.

Em razão da sua condição peculiar de ser em desenvolvimento, crianças e

adolescentes ficam mais expostos à dependência e ao tráfico de drogas e requerem

maior atenção. Faz-se necessário, portanto, tratamento interdisciplinar, com

envolvimento de diversos profissionais – médicos, assistentes sociais, psicólogos,

educadores -, a ser prestado tanto a adolescentes e a crianças quanto as suas

famílias.

Entendemos que a proposta em análise é relevante, mas já se encontra atendida

pela Proposta de Ação Legislativa n° 1.047/2009, qu e pretende implantar uma rede
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de atenção ao usuário de álcool e drogas, em especial crianças e adolescentes.

Dessa forma, para evitar duplicidade de propostas, somos pela rejeição da proposta

em tela.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

1.070/2009.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.071/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.071/2009, de autoria de Eliana Cardoso de

Oliveira e Rosilda de Fátima dos Santos, pretende incluir ação nova no Programa 030

– Novos padrões de gestão e atendimento da educação básica –, de forma a

universalizar o acompanhamento social em todas as escolas estaduais situadas em

regiões de maior vulnerabilidade social, de acordo com a Lei Estadual nº 16.683, de

10/11/2007, que autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações de

acompanhamento social nas escolas da rede pública de ensino do Estado.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 18/11/2009, em Montes Claros, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 2/10/2009, vem a proposta a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise objetiva que a Lei nº 16.683, de 2007, seja aplicada em

todas as escolas estaduais situadas em regiões de maior vulnerabilidade social. O

acompanhamento escolar, na forma proposta, deveria incidir sobre o Programa 030 –

Novos padrões de gestão e atendimento da educação básica –, com inclusão de duas

ações: uma para o nível fundamental e outra para o médio.
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Preliminarmente, deve-se esclarecer que a Lei Estadual nº 16.683, de 2007, nos

termos do parágrafo único do art. 1º, não autoriza a inserção de ações de

acompanhamento escolar em todas as escolas de uma região que apresentem baixo

Índice de Desenvolvimento Humano – IDH –, ou alta vulnerabilidade social, mas

somente para alguns jovens que necessitem de acompanhamento escolar e em

escolas de comunidades específicas de uma região com baixo IDH.

Quanto ao mérito, há que se considerar que os recursos da educação são

insuficientes para o pagamento de profissionais não diretamente relacionados às

atividades de ensino-aprendizagem. Ademais, esse atendimento vem sendo cumprido

com eficácia no âmbito dos Programas 033 – Poupança jovem – e 055 – Escola viva,

comunidade ativa.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

1.071/2009.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.075/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.075/2009, de autoria de Cláudio Luis Dias

Amaral, do Comitê da Bacia Hidrográfica Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e

Muriaé, visa à criação de programa no PPAG 2008-2011, denominado revitalização e

despoluição dos afluentes mineiros da Bacia Hidrográfica dos Rios Pomba e Muriaé

com o objetivo de revitalizar e despoluir o trecho mineiro da Bacias Hidrográficas dos

Rios Pomba e Muriaé.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 29/10/2009, em Juiz de Fora, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008 - 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do
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Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise pretende que seja criado um programa no - PPAG 2008 -

2011, com o objetivo de promover a revitalização do trecho mineiro da Bacias

Hidrográficas dos Rios Pomba e Muriaé.

Tem-se que ideia semelhante, voltada para a Bacia do Rio das Velhas, foi lançada

em 2003 pela sociedade civil, por meio do Projeto Manuelzão, e encampada pelo

Estado de Minas Gerais como Programa Estruturador em 2007 – Programa

revitalização do Rio das Velhas – Meta 2010.

Ações desse tipo são ambiciosas e, assim como ocorreu na Bacia do Rio das

Velhas, dependem de envolvimento da sociedade civil, do Comitê de Bacia, dos

Municípios, da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa – em suas

áreas de concessão ou dos serviços autônomos de saneamento dos Municípios, do

Estado de Minas Gerais e da União, uma vez que as Bacias dos Rios Pomba e

Muriaé são federais.

Assim, sugerimos seja encaminhado requerimento à Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad –, para que seja estudada a

possibilidade de se implementarem ações programáticas semelhantes às adotadas

no Programa Meta 2010 nos trechos mineiros das Bacias Hidrográficas dos Rios

Pomba e Muriaé.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.075/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.080/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.080/2009, de autoria de Diomar Mariotti Filho,

da Câmara Municipal de Monte Santo de Minas, visa a alteração da Ação 4015 -

Estruturação de destinos turísticos - do PPAG 2008-2011, modificando as metas
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físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 27/10/2009, em Poços de Caldas, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008 - 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em tela visa alterar as metas físicas e financeiras da Ação 4015 -

Estruturação de destinos turísticos, para atender o Circuito Montanhas Cafeeiras de

Minas Gerais. A justificativa do proponente é a diversidade de riquezas da região, que

tem cachoeiras, patrimônio histórico e tradições culturais, alem de potencial para a

prática de esportes radicais.

No PPAG 2008-2011, Ação 4015, já está prevista para o Sul de Minas a formulação

de um destino turístico estratégico para 2010. Assim, sugerimos seja encaminhado

requerimento à Secretaria de Estado de Turismo para que se informem as ações e

medidas realizadas e previstas para o Circuito Montanhas Cafeeiras de Minas.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.080/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Duarte Bechir - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.081/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.081/2009, de autoria de Marco Aurélio

Gonçalves Martins, do Departamento de Meio Ambiente de Caraí, visa à alteração da

ação 1306 – Melhoria da acessiblidade de Municípios de pequeno porte – do PPAG

2008-2011 para especificar o asfaltamento do trecho Caraí a Araçuai, na Região

Jequitinhonha/Mucuri.
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A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 20/10/2009, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008 - 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe sugere alterar a Ação 1306 – Melhoria da acessiblidade de

Municípios de pequeno porte – no Programa 035 – Proacesso –, com a finalidade de

realizar o asfaltamento do trecho Caraí a Araçuaí, na Região Jequitinhonha-Mucuri.

Segundo o proponente, a obra trará para o usuário da via uma redução de

aproximadamente 100km, em relação ao trajeto através da BR-116. Por outro lado,

cabe observar que o trecho que liga Caraí a BR-116 já foi asfaltado. Desse modo, os

habitantes de Araçuaí também serão beneficiados com a obra nas viagens em

direção ao Sul, uma vez que poderão ter acesso à referida BR num ponto mais ao

sul, resultando, assim, numa redução de distância.

Consideramos relevante a obra sugerida para o transporte da Região

Jequitinhonha-Mucuri. Entretanto, entendemos que a proposta deve incidir sobre

outra ação, a 1157 – Pavimentação e Melhoramento de Ligações Faltantes – no

Programa 057 – Programa de aumento da capacidade e segurança dos corredores

de transporte. Assim, acolhemos a proposta na forma de emenda ao PPAG, com o

objetivo de alterar a regionalização da Ação 1157, incluindo a região Jequitinhonha-

Mucuri, com meta física de 1 e meta financeira de R$100.000,00, e promovendo uma

redistribuição da meta financeira, de modo que o seu valor total não se altere.

Apresentamos também emenda ao Projeto de Lei nº 3.809/2009, 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, a fim de efetuar a especificação das obras.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
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1.081/2009, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e de emenda ao

Projeto de Lei nº 3.809/2009.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.087/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.087/2009, de autoria de Pedro Paulo Vieira de

Macedo, da Câmara Municipal de Itaobim, e outros, visa à criação de ação no PPAG

2008-2011 denominada Implantação de novas unidades (telecentros) da Rede de

Formação Profissional, com a finalidade de prestar atendimento ao cidadão com

disponibilização de infraestrutura para inclusão digital, com recursos específicos para

pessoas com deficiência, capacitação profissionalizante e informações

governamentais.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 20/10/2009, em Itaobim, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise objetiva criar ação destinada à implantação de telecentros

na região Jequitinhonha-Mucuri, tendo em vista a grande demanda pela inclusão

digital ali verificada.

Contudo, essa demanda já está incluída na Ação 1391 - Operacionalização de

CVTs e telecentros –, que prevê a instalação de telecentros nos Municípios dessa

região. Além do mais, o atendimento de pessoas com necessidades especiais, o

oferecimento de cursos de capacitação profissionalizante e a disponibilização de

informações governamentais representam atividades características desse tipo de

equipamento social, motivo pelo qual não se justifica a alteração dessa ação.
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Observa-se, porém, que os Municípios dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri com

previsão de atendimento pela referida ação somam 21, número inferior ao de

Municípios da região sem telecentros, o que justifica a revisão da meta física.

Diante dessa situação, propõe-se aumentar a meta física da ação, visando

implantar unidades desses centros nos 47 Municípios dos Vales do Jequitinhonha e

Mucuri que ainda não os possuem.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.087/2009 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.092/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.092/2009, de Wenderson Luiz Barbosa Bicalho,

da Prefeitura Municipal de Montes Claros, encaminha proposta de criação de ação no

PPAG 2008-2011, denominada Criação de Centro de Capacitação para a Produção

de Oleaginosas.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 22/10/2009, em Montes Claros, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise tem por objetivo a criação de uma ação com a finalidade de

se instituir um centro de capacitação para a produção de oleaginosas, bem como

extração, plantio e organização da produção no Município de Montes Claros ou

microrregião, tendo em vista a necessidade de matéria-prima para abastecimento da

usina de biodiesel da Petrobras localizada em Montes Claros.



____________________________________________________________________________
2092

O Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008 - 2011 – já inclui a

solicitação da proposta em tela, por meio da Ação 4699 – Indução de Programas e

Projetos de Pesquisa, constante do ProgramaEstruturador Arranjos Produtivos em

Biotecnologia, Biocombustíveis, Eletroeletrônicos e Softwares.

A referida ação, sob responsabilidade da Fundação de Amparo à Pesquisa do

Estado de Minas Gerais – Fapemig –, tem por finalidade induzir programas e projetos,

visando ao desenvolvimento dos arranjos produtivos locais, polos de excelência e

inovação.

Assim, uma vez que a ação trata de biotecnologia e biocombustíveis, sugerimos

seja encaminhado requerimento à Fapemig, para que estude a possibilidade de

implementação do centro de capacitação solicitado ou mesmo de programas de

capacitação para a produção de oleaginosas no Norte de Minas.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.092/2009 na forma do requerimento.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.109/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.109/2009, de autoria de Maria Alice da Silva,

da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, e

outros, sugere alteração das metas físicas e financeiras da Ação 4272 –

Cofinanciamento para Municípios em serviços no atendimento às crianças e

adolescentes em especial com trajetória de rua e trabalho infantil – do PPAG 2008-

2011.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4 a 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta
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Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.109/2009 sugere a ampliação das metas físicas

e financeiras da Ação 4272 – Cofinanciamento para Municípios em Serviços no

Atendimento às Crianças e Adolescentes em Especial com Trajetória de Rua e

Trabalho Infantil –, a fim de garantir recursos para a expansão do Projeto Reciclando

Oportunidades, destinado a crianças e adolescentes dos Municípios da Bacia do São

Francisco, como forma de evitar o trabalho infantil nos lixões e outras formas de

trabalho, além de fomentar a inclusão produtiva das famílias.

O Projeto Reciclando Oportunidades consiste no desenvolvimento de um programa

de acompanhamento de crianças, adolescentes e famílias que sobrevivem dos

resíduos dos lixões na articulação de redes sociais e na prevenção e combate ao

trabalho infantil. O projeto está sendo desenvolvido em dez Municípios da Bacia do

São Francisco (Itacarambi, Jaíba, Janaúba, Januária, Manga, Catuti, Matias Cardoso,

Monte Azul, Gameleiras e São Francisco), que apresentam elevados índices de

pobreza e exclusão social e baixo Índice de Desenvolvimento Humano – IDH – e

onde o trabalho infantil vem sendo alternativa de aporte de renda única e ou adicional

para a subsistência das famílias. A falta de perspectiva de trabalho e geração de

renda para as famílias faz com que, para sobreviverem, crianças e adolescentes

sejam expostos a essa situação. O projeto visa também ao fomento a cooperativas

como alternativa de renda para essas famílias, com prestação de assessoria para o

desenvolvimento e a comercialização dos produtos. O acompanhamento familiar

efetivo poderá ser uma possibilidade de promoção social, estímulo de alternativas de

geração de renda, atenção à educação dos filhos e superação de necessidades.

Por tratar-se de projeto já desenvolvido no âmbito da ação Cofinanciamento para

Municípios em Serviços no Atendimento às Crianças e Adolescentes em Especial

com Trajetória de Rua e Trabalho Infantil, acolhemos a proposta, com a apresentação

de emenda à LOA especificando recursos para fortalecer e expandir o Projeto

Reciclando Oportunidades.

Conclusão
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Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.109/2009 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.809/2009.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.112/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.112/2009, de Marli Costa Campos Quaresma,

visa à alteração da Ação 2060 – Assistência Médica e Psicológica da Polícia Militar –

do PPAG 2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 22/10/2009, em Montes Claros, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise tem por objetivo alterar a Ação 2060 – Assistência Médica e

Psicológica da Polícia Militar –, com a finalidade de incluir nessa ação acolhimento do

policial militar e prestação de assistência à sua família, pois esse profissional está

sujeito a um grau elevado de estresse no exercício de suas atividades.

A Ação 2060, do Programa Associado 172 – Assistência ao Militar – já prevê a

assistência médica e psicológica do policial militar, com meta física prevista, para o

ano de 2011, de 2.314.852 atendimentos a serem realizados em todo Estado.

Em relação à assistência familiar desse profissional, a Ação 2088 – Assistência e

Promoção Social da Polícia Militar – tem por finalidade promover ações sociais que

visem a valorizar o militar e sua família.

Portanto em nosso entendimento a proposta já se encontra suficientemente

atendida, no PPAG 2008-2011, pelas ações citadas.

Conclusão
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Diante do exposto, somos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

1.112/2009.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.119/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.119/2009, do Instituto Mineiro de Engenheiros

Civis - Imec -, sugere alteração das metas físicas e financeiras da Ação 1081 -

Construção de Unidades do Sistema Prisional (Setop) - do PPAG 2008-2011.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4 a 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.119/2009, do Instituto Mineiro de Engenheiros

Civis - Imec -, sugere alteração das metas físicas e financeiras da Ação 1081 -

Construção de Unidades do Sistema Prisional (Setop) - do PPAG 2008-2011.

O problema da falta de vagas no sistema prisional do Estado tornou-se visível na

última década, tendo sido documentado por diversos estudos o impacto desse déficit

de vagas para o sistema de defesa social como um todo. Houve, no entanto, nos

últimos anos, uma evolução positiva quanto à redução desse déficit. Conforme se

pôde apurar nos trabalhos realizados em 2009 pela Comissão Especial da Execução

das Penas no Estado, desta Assembleia Legislativa, houve um incremento

substancial da população prisional do Estado entre 2003 e 2009, saltando de 23.358

para 46.573 pessoas, ou seja, a população prisional duplicou nesse período. Essa

evolução ocorreu graças, principalmente, à ampliação da capacidade de custódia da

Secretaria de Defesa Social – Seds –, que aumentou cerca de 600% no período: de
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5.656 para 32.749 presos. Uma parte desse expressivo crescimento deve ser

tributada à transferência de presos antes administrados pela Polícia Civil para a

custódia da Seds, mas é inegável que a construção de unidades e a organização do

corpo funcional efetivo de Agentes Penitenciários foram o principal motivo desse salto

na população prisional estadual.

A proposta em análise pretende, genericamente, alterar as metas física e financeira

da Ação 1081, com o objetivo de ampliar o número de vagas do sistema prisional do

Estado. A Ação 1081 tem por finalidade “criar novas vagas para presos condenados e

provisórios, por meio da construção ou ampliação de unidades prisionais,

devidamente aparelhadas para o seu funcionamento”.

Note-se que a ampliação de vagas no sistema prisional é ação mais complexa do

que simplesmente a construção de presídios, uma vez que tal ampliação envolve

também a mensuração de outros custos para o Tesouro, tais como a manutenção dos

presídios, a contratação de Agentes Penitenciários e a compra de equipamentos

diversos.

Tendo em vista que a criação de vagas no sistema prisional do Estado já vem

ocorrendo em ritmo acelerado, parece-nos que a proposição em comento, que é

genérica, já se encontra atendida pela programação orçamentária, razão pela qual

sugerimos a rejeição da proposta.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

1.119/2009.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.121/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.121/2009, de Terezinha Berenice de Sousa

Stralen, da Câmara Municipal de Sabará, sugere alteração da Ação 4202 –

Implementação e Manutenção da Rede Viva Vida – do PPAG 2008-2011,

modificando as metas físicas e financeiras.
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A proposta foi apresentada durante as audiências públicas realizadas pela

Comissão de Participação Popular nos dias 4 , 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte,

com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº

3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental

– PPAG 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe visa alterar a Ação 4202 – Implementação e Manutenção

da Rede Viva Vida –, com o aumento das metas física e financeira da região central,

a fim de alocar recursos para a implantação de um centro Viva Vida no Município de

Sabará, mantendo as metas das demais regiões. O objetivo dessa proposta é

fortalecer a atenção à saúde da mulher e da criança nesse Município e em sua

região.

O Programa Viva Vida, do Governo do Estado, se estrutura em uma rede

constituída da atenção primária à saúde, prestada pelos Municípios nas Unidades

Básicas de Saúde – UBS –, pelas maternidades, pelas casas de apoio à gestante

vinculadas às maternidades e pelos centros Viva Vida.

Os centros Viva Vida têm por objetivo organizar o atendimento especializado nas

áreas de saúde sexual e reprodutiva da mulher e atendimento à criança de risco.

Esses centros são implantados nos Municípios-polos das microrregiões de saúde, e o

Município de Sabará faz parte da Microrregião de Belo Horizonte, cuja sede é a

própria Capital.

Em Belo Horizonte há unidades de saúde que realizam procedimentos próprios dos

Centros Viva Vida e casas de apoio às gestantes vinculadas aos Hospitais Sofia

Feldman, Júlia Kubstchek e Maternidade Odete Valadares, para onde são

encaminhadas as pacientes de toda a Microrregião.

Apesar da importância da questão levantada pela proposta em exame, a estrutura

da Rede Viva Vida já oferece as ações e os serviços necessários à população do

Município de Sabará. Por esse motivo, sugerimos o envio de requerimento à



____________________________________________________________________________
2098

Secretaria de Estado de Saúde para realizar acompanhamento das ações de atenção

à saúde da mulher e da criança nesse Município e orientar no que for necessário.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.121/2009 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.124/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.124/2009, de autoria de Ana Lúcia Guimarães

Couto, visa à alteração do texto da finalidade da Ação 4034 – Ampliação da oferta de

merenda escolar nas escolas de tempo integral –, do Programa 019 – Escola de

Tempo Integral –, do PPAG 2008/2011.

A proposta foi apresentada durante as audiências públicas realizadas pela

Comissão de Participação Popular nos dias 4, 5 e 6 de novembro de 2009, em Belo

Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental – PPAG – 2008 - 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela tem por objetivo substituir a expressão “merenda escolar”,

contida na finalidade da Ação 4034 – Ampliação da oferta de merenda escolar nas

escolas de tempo integral –, do Programa 019 – Escola de Tempo Integral –, pela

expressão “alimentação”.

Há muito tempo a legislação pertinente e os órgãos responsáveis pela segurança

alimentar e nutricional deixaram de utilizar a terminologia “merenda escolar”. Na

década de 1940, as unidades acadêmicas conhecidas como “Institutos de Nutrição” já

defendiam proposta de oferecer alimentação ao escolar. O inciso VII do art. 208 da
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Constituição Federal dispõe que “o dever do Estado com a educação será efetivado

mediante a garantia de atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de

programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e

assistência a saúde.”

Assim, tratar no PPAG a alimentação escolar como merenda parece-nos

inadequado, razão pela qual apresentamos emenda alterando o nome e a finalidade

da Ação 4034, conforme a Proposta de Ação Legislativa nº 1.124/2009.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.124/2009 na forma da Emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008 - 2011.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.125/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.125/2009, de autoria de Ana Lúcia Guimarães

Couto, encaminha proposta de criação de ação no PPAG 2008–2011, denominada

Prevenção e promoção da saúde no PSF, com a finalidade de incluir pelo menos um

técnico em nutrição e dietética em cada equipe de saúde da família, para promover a

segurança alimentar e a nutrição equilibrada da população.

A proposta foi apresentada durante as audiências públicas realizadas pela

Comissão de Participação Popular nos dias 4, 5 e 6 de novembro de 2009, em Belo

Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG – 2008 - 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa incluir técnicos em nutrição e dietética nas equipes de
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Saúde da Família, com o intuito de promover a segurança alimentar, a nutrição

equilibrada e hábitos alimentares saudáveis para a população.

A Saúde da Família como estratégia estruturante dos sistemas municipais de saúde

tem provocado um importante movimento para reordenar o modelo de atenção no

SUS. Na prática, o Programa Saúde da Família funciona por meio da implantação de

equipes multiprofissionais nas unidades básicas de saúde. Essas equipes são

responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas

em uma área geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção da

saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes.

Segundo as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, cabe aos Municípios

definir e implantar o modelo de atenção básica em seu território, contratar os

profissionais para as equipes, manter a rede de unidades básicas de saúde em

funcionamento, cofinanciar as ações da atenção básica, alimentar os sistemas de

informação e avaliar o desempenho das equipes de atenção básica sob sua

supervisão.

Ao gestor estadual compete acompanhar a implantação e execução das ações de

atenção básica em seu território, regular as relações intermunicipais, coordenar a

execução das políticas de qualificação de recursos humanos, cofinanciar as ações de

atenção básica e auxiliar na avaliação da atenção básica.

O governo incentiva a implantação da estratégia de Saúde da Família por meio da

Ação 1116 – Ampliação da cobertura populacional do PSF, do Programa Saúde em

Casa, que tem como finalidade ampliar o acesso da população aos serviços de saúde

por meio da expansão da cobertura do PSF no Estado. Porém, como a contratação

dos profissionais cabe aos Municípios, sugerimos o envio de requerimento para que a

Secretaria de Estado de Saúde oriente os gestores municipais do Sistema Único de

Saúde – SUS – para que, sempre que possível, incluam técnicos em nutrição e

dietética ou nutricionistas nas equipes de Saúde da Família.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.125/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.
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André Quintão - Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.126/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.126/2009, de autoria de Ana Lúcia Guimarães

Couto, sugere alteração da Ação 4202 – Implementação e manutenção da rede viva

vida – do PPAG 2008-2011, modificando a sua finalidade.

A proposta foi apresentada nas audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4, 5 e 6 de novembro de 2009, em Belo Horizonte, com

a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº

3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental

– PPAG – 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em comento tem por objetivo alterar a finalidade da Ação 4202 –

Implementação e manutenção da rede viva vida –, do Programa Estruturador 054 –

Viva Vida –, acrescentando ao seu texto que sejam garantidas ações de segurança

alimentar e nutricional na prestação de assistência às crianças menores de um ano e

às gestantes.

O Programa Viva Vida, da Secretaria de Estado de Saúde, tem por objetivo reduzir

a mortalidade infantil e materna no Estado. Para tanto, propõe a organização e o

fortalecimento da rede de assistência à saúde da mulher e da criança nos três níveis

de atenção, com a implementação dos Centros Viva Vida, de referência secundária, e

das Casas de Apoio à Gestante, no nível terciário.

O texto da finalidade da Ação 4202 diz expressamente que a rede é organizada

para prestar assistência integral e qualificada à saúde das crianças menores de um

ano e às gestantes. Dessa forma, no conceito de integralidade da assistência à saúde

já estão incluídas as ações de segurança alimentar e nutricional.

Apesar da importância da questão levantada pela proposta em exame,
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consideramos que as ações de segurança alimentar e nutricional já estão

asseguradas na própria ação e por isso deixamos de acolhê-la.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

1.126/2009.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.127/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.127/2009, de Joaquina Júlia Martins, do

Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas

Gerais - Consea-MG -; e Fernando Antônio Dias Andrade, do Conselho Municipal de

Assistência Social de Montes Claros, visa à alteração da Ação 4081 – Sistema

Estadual de Transporte em Saúde – do PPAG 2008-2011, aumentando as metas

físicas e financeiras.

As propostas foram apresentadas em audiências públicas realizadas pela Comissão

de Participação Popular, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento

do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de

Ação Governamental –PPAG – 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise objetiva melhorar o Sistema Estadual de Transporte em

Saúde por meio do aumento das metas física e financeira, para o exercício de 2010,

da Ação 4081 – Sistema Estadual de Transporte em Saúde –, que faz parte do

Programa Estruturador 044 – Regionalização - Urgência e Emergência.

O Sistema Estadual de Transporte em Saúde forma uma rede articulada e é

responsável pelos transportes de urgência e emergência, de procedimentos eletivos,

de amostras de análises clínicas, dos profissionais das equipes de saúde da família e
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dos resíduos dos serviços de saúde. Esse sistema é importante para garantia do

atendimento de usuários do SUS de Municípios que não contam com modalidades de

atenção secundária e terciária e necessitam de deslocamento para outras localidades

que realizam esses tipos de procedimentos.

A meta física da Ação 4081, do ano de 2009, é de 19 microrregiões com módulo

implantado, e a meta financeira é de R$31.250.000,00. Para 2010, a Secretaria

Estadual de Saúde estipulou meta física de 5 microrregiões e financeira de

R$17.000.000,00. A proposta sugere que sejam mantidas as mesmas metas do ano

de 2009 para o ano de 2010.

A questão apresentada pela proposta é importante para melhorar o Sistema de

Transporte em Saúde, mas é necessário estudo de viabilidade para expansão das

metas.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.127/2009 na forma do requerimento.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.130/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.130/2009, de Lucineide Aparecida Silva, da

Câmara Municipal de Vespasiano, sugere alteração da finalidade da Ação 4202 –

Implementação e Manutenção da Rede Viva Vida – do PPAG 2008-2011, com vistas

a estender toda a assistência necessária ao desenvolvimento dos recém-nascidos às

crianças com até 5 anos de idade.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-

2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta
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Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe visa a alterar a finalidade da Ação 4202 – Implementação e

Manutenção da Rede Viva Vida – do PPAG 2008-2011, a fim de estender toda a

assistência necessária ao desenvolvimento dos recém-nascidos às crianças com até

5 anos de idade.

O Programa Viva Vida, lançado em 2003, tem como objetivo reduzir as

mortalidades infantil e materna em Minas Gerais. Para o quadriênio 2007-2010, o

Programa tem como meta a redução de 15% nas taxas de mortalidade infantil – TMI –

e de mortalidade materna – TMM.

Cumpre informar que a TMI é a relação entre o número de óbitos de crianças

menores de um 1 de idade e o número de nascidos vivos – numa base de 1.000 – em

determinado local. Esse coeficiente é reconhecido como um dos mais sensíveis

indicadores de saúde de uma população, pois a morte de crianças menores de 1 ano

é diretamente influenciada pelas condições de nascimento, pré-natais e perinatais,

bem como pelas causas advindas do choque entre a criança e o seu meio ambiente.

Nesse caso, a diarreia, as infecções respiratórias agudas e as doenças preveníveis

por imunização são as causas mais importantes de óbito nesse período no Brasil.

Assim, as principais causas de mortalidade infantil podem ser evitadas, com a

implementação de medidas simples do ponto de vista técnico e de custo

relativamente baixo.

Nesse sentido, o Programa Viva Vida tem como atividades prioritárias: atenção à

saúde sexual e reprodutiva; atenção ao planejamento familiar, ao pré-natal, ao parto,

ao nascimento e ao puerpério; triagem neonatal; atenção à criança de até 1 ano de

idade, com acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento; incentivo ao

aleitamento materno; vacinação; controle das doenças prevalentes na infância;

controle do câncer do colo do útero e do câncer da mama.

O primeiro ano de vida de uma criança é um período em que ela apresenta grande

susceptibilidade às condições externas. Por esse motivo, as ações de saúde dirigidas

a esse público são específicas, o que não quer dizer que as crianças maiores estejam
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desamparadas pelos programas de saúde. Várias ações têm sido implementadas

para promover a saúde de crianças com idade acima de 1 ano. Entre elas podemos

destacar a Caderneta de Saúde da Criança, um importante instrumento para o

acompanhamento do desenvolvimento de crianças até os 10 anos de idade e as

ações executadas no âmbito do Programa Saúde da Família.

Com base nessas informações, consideramos que a alteração sugerida pela

proposta em análise extrapola o objetivo do Programa Viva Vida, uma vez que suas

ações têm como foco a saúde da criança até 1 ano de idade e seus fatores

condicionantes.

Somos, portanto, pela rejeição da proposta em comento.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

1.130/2009.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.178/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.178/2009, de Maria Salete Gimenez, da

Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – Utramig –, visa à

restauração, no PPAG 2008-2011, da Ação 4111, denominada Implementação de

Cursos de Formação Profissional.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008 - 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa a restaurar a Ação 4111 – Implementação de Cursos
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de Formação Profissional –, presente no exercício de 2009 do PPAG, cuja finalidade

consiste em implementar cursos de qualificação, preferencialmente voltados para as

cadeias produtivas locais e necessidades identificadas no mercado de trabalho das

regiões onde estão localizados os Centros Vocacionais Tecnológicos – CVTs . A

referida ação previa, para 2010, a realização de 40 cursos de formação profissional,

com recursos de cerca de R$1.100.000,00; entretanto, conforme indicou a Secretaria

de Estado de Planejamento e Gestão, o custeio dos CVTs consumiu recursos além

do esperado, o que resultou na extinção da ação.

Tendo em vista a relevância da ação para a qualificação da mão de obra no Estado,

optou-se por atender à demanda por meio da restauração da ação, conferindo a ela

uma meta financeira menos expressiva que nos anos anteriores. Assim, opina-se pela

apresentação de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a revisão

do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008 - 2011, e ao Projeto de Lei

nº 3.809/2009, 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.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.178/2009 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e de emenda ao

Projeto de Lei nº 3.809/2009.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.179/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.179/2009, de autoria de Maria Salete Gimenez,

da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – Utramig –, visa à

restauração, no PPAG-2008/2011, da Ação 1220, denominada Implantação de

modelo de gestão nos CVTs da Rede Formação Profissional Local.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2009, nesta capital, com a finalidade de colher
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sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008 - 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa restaurar a Ação 1220 – Implantação de modelo de

gestão nos CVTs da Rede de Formação Profissional Local –, cuja finalidade consiste

em implementar os fundamentos e critérios de excelência disseminados pelo

Programa Mineiro de Qualidade e Produtividade – PMPQ – como balizadores das

ações gerenciais a serem promovidas pelos Centros Vocacionais Tecnológicos -

CVTs -, bem como o gerenciamento de indicadores prioritários. A ação, presente no

exercício de 2009 do PPAG, previa a implantação, em 2010, de 29 CVTs, com

recursos correspondentes a R$591.724,00.

Entretanto, conforme indicou a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o

custeio dos CVTs consumiu recursos além do esperado, o que resultou na extinção

da ação.

Contudo, tendo em vista a relevância da ação para a qualificação da mão de obra

no Estado, optou-se por atender à demanda por meio da restauração da ação,

conferindo a ela uma meta financeira menos expressiva que nos anos anteriores.

Assim, opta-se pela apresentação de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008 -

2011, e ao Projeto de Lei nº 3.809/2009, que estima as receitas e fixa as despesas do

orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimento das empresas

controladas pelo Estado para o exercício de 2010.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.179/2009 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e de emenda ao

Projeto de Lei nº 3.809/2009.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite - Duarte Bechir.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.183/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.183/2009, resultante da aglutinação das

propostas de autoria de Antônio Braz Rodrigues, do Sindicato Único dos

Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – Sind-UTE –, objetiva alterar as Ações

4452 – Escola em Rede - Ensino Fundamental –, e 4476 – Escola em Rede - Ensino

Médio –, do Programa 030 – Novos Padrões de Gestão e Atendimento do PPAG

2008-2011.

As propostas foram apresentadas durante as audiências públicas realizadas pela

Comissão de Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com

a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº

3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental

– PPAG – 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposição a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela objetiva estender aos trabalhadores administrativos das

escolas da rede pública estadual as Ações 4452 – Escola em Rede - Ensino

Fundamental –, e 4476 – Escola em Rede - Ensino Médio –, do Programa 030 –

Novos Padrões de Gestão e Atendimento do PPAG 2008-2011.

Essas ações têm por finalidade propiciar às escolas do sistema educacional de

ensino fundamental e médio condições para atuação de forma mais articulada, por

meio da cultura do trabalho em rede e da incorporação das novas tecnologias da

informação às suas atividades educativas e administrativas, garantindo-se aos

professores a qualificação necessária para a utilização das tecnologias de informação

e comunicação – TICs.

O programa Novos Padrões de Gestão e Atendimento é direcionado

prioritariamente ao corpo docente do Estado. Estender o escopo das Ações 4452 e

4476 aos demais trabalhadores em educação, compreendidos aí todos os servidores
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administrativos, que não estão diretamente vinculados à função de educar, seria

desvirtuar, por completo, as finalidades das Ações Escola em Rede.

Eventualmente, os técnicos escolares, que contribuem na estruturação das

atividades educativas, também participam das ações Escola em Rede. Assim, as

sugestões apresentadas por meio da Proposta de Ação Legislativa nº 1.183/2009,

poderiam ser acatadas, acrescentando-se aos textos das finalidades das Ações 4452

e 4476 o nome desses servidores.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.183/2009 na forma de emendas ao Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre

a revisão do PPAG 2008 - 2011.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.185/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.185/2009, de Antônio Braz Rodrigues, do

Sindicato Único dos Trabalhares em Educação de Minas Gerais – Sind-Ute –, tem por

objetivo reparar equívoco no texto da finalidade da Ação 109 – Melhoria da

Infraestrutura Física, Mobiliário e Equipamentos Escolares – Ensino Médio –, do

Programa 030 – Novos Padrões de Gestão e Atendimento da Educação Básica.

A proposta foi apresentada durante as audiências públicas realizadas pela

Comissão de Participação Popular nos dias 4, 5 e 6/11/2009, em Belo Horizonte, com

a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº

3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental

– PPAG – 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em comento tem por finalidade alterar o texto da Ação 109 - Melhoria
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da Infraestrutura Física, Mobiliário e Equipamentos Escolares – Ensino Médio –, do

Programa 030 – Novos Padrões de Gestão e Atendimento da Educação Básica –, de

forma a substituir a expressão "escolas de ensino fundamental" pela expressão

"escolas de ensino médio".

A proposta se justifica para corrigir um equívoco na referência ao nível de ensino na

finalidade da Ação 1109. Essa ação é direcionada às escolas de ensino médio, e não

às de ensino fundamental.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.185/2009 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.191/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.191/2009, de Wenderson Luiz Barbosa Bicalho,

da Prefeitura Municipal de Montes Claros, visa à alteração da Ação 1367 –

Infraestrutura de Apoio Tecnológico do PPAG 2008-2011, modificando-lhe o nome e a

finalidade.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 22/10/2009, em Montes Claros, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008 - 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O autor da proposta pretende que seja feita a alteração do nome e da finalidade da

Ação 1367 – Infraestrutura de Apoio Tecnológico, com o objetivo de incorporar o

apoio técnico aos produtores de hortifrutigranjeiros do Norte de Minas, a partir da
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instalação de unidades físicas de pesquisa e difusão de tecnologia.

Embora meritória a proposta, não há que se falar em emenda ao Plano Plurianual

de Ação Governamental - PPAG 2008 - 2011 neste caso. Isso porque o PPAG 2008 -

2011 já prevê a criação e a manutenção de centros de referência para o

desenvolvimento de estudos e tecnologias focadas voltadas para o convívio

sustentável da região do semiárido mineiro, os chamados Centros Integrados de

Convivência com a Seca.

Assim, por já contarem com uma infraestrutura, os Centros Integrados de

Convivência com a Seca são espaços aptos a difundir tecnologia e fornecer apoio

técnico aos agricultores familiares, comunidades periurbanas, especialmente no que

diz respeito aos produtores de hortifrutigranjeiros, tal como pretende o autor da

proposta em análise.

Dessa forma, sugerimos seja encaminhado requerimento ao Instituto de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais – Idene – para que utilize os

Centros Integrados de Convivência com a Seca para fornecer o apoio técnico

pretendido. Sugerimos, ainda, seja firmado convênio entre o Idene, a Empresa de

Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – Epamig – e a Empresa de Assistência

Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – Emater, para a difusão de

tecnologia aos produtores.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.191/2009 na forma do requerimento.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.204/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.204/2009, do Fórum de Desenvolvimento

Mesorregional, sugere incluir no PPAG 2008-2011 ação intitulada Apoio aos

Profissionais de Segurança Pública.

Essa proposta foi apresentada em audiência pública da Comissão de Participação
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Popular realizada em Itaobim, no dia 20/10/2009, com o objetivo de colher sugestões

para aprimorar o Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental – PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe, que solicita incluir nova ação no PPAG 2008-2011, com o

nome de Apoio aos Profissionais de Segurança Pública, visa a criar para esses

servidores um plano de atendimento nas áreas de saúde e moradia.

Essa pretensão corresponde a uma concepção de política pública democrática e

avançada, que ampara integralmente os policiais e suas famílias no que diz respeito

às condições de vida, às necessidades de tratamento, à prevenção de eventuais

manifestações suicidas e a casos de morte em serviço. Também se coaduna com o

Programa Nacional de Segurança com Cidadania – Pronasci –, que, entre seus eixos

principais, privilegia a formação e a valorização dos profissionais de segurança

pública; todavia, em que pese ao déficit acumulado historicamente no País e no

Estado, a proposta em comento acaba sendo redundante, se comparada às ações

previstas no Pronasci, pois pleiteia exatamente o que já começa a ser encaminhado

em vista das diretrizes do Sistema Único de Segurança Pública, cuja preocupação

central é articular os entes federativos entre si. Frise-se que a Região Metropolitana

de Belo Horizonte está incluída entre as 11 selecionadas como foco inicial dos

programas e que o Estado já firmou termo de adesão ao Pronasci, em 2007.

O governo federal investirá, no âmbito desse programa, cerca de

R$6.710.000.000,00 até o fim de 2012. Parte substancial dessa verba financiará

aquisição de residências e assistência à saúde do policial. Terão direito a crédito para

compra de casa própria, em convênio com a Caixa Econômica Federal, os

profissionais que tenham rendimento de até quatro salários mínimos mensais e que

residam em áreas socialmente vulneráveis. Àqueles em condições de acesso ao

mercado imobiliário, mas necessitados de incentivos, serão garantidas cartas de

crédito com valor de até R$50.000,00. Ao mesmo tempo, a Secretaria Nacional de
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Segurança Pública, vinculada ao Ministério da Justiça, prepara o Plano Nacional de

Qualidade de Vida nas Instituições de Segurança Pública.

Ademais, o Estado de Minas Gerais iniciou, no quatriênio 2003 a 2006, a

experiência de implantar o Programa de Acompanhamento Psicossocial para policiais

civis, visando a prestar-lhes assistência física e mental para reduzir distúrbios

relacionados com o exercício profissional. No que respeita à habitação, já existe no

PPAG 2008-2011, acolhida pelo programa estruturador Lares Geraes, a Ação 4012,

que trata de “locação de unidades habitacionais para servidores da área de

segurança pública em situação de risco”, com a finalidade de “promover opção de

moradia em local seguro”.

Considerando-se a sobreposição do objeto da proposta em tela com políticas

públicas e ações em andamento, parece-nos que as justas e corretas reivindicações

do proponente já se encontram atendidas.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

1.204/2009.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.205/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.205/2009, de Ivone Luiza de Macedo Moreira e

Silva, do Conselho Estadual do Idoso - CEI -, visa à criação de ação no PPAG 2008-

2011, denominada Desenvolvimento e Fomento ao Turismo da Melhor Idade, com a

finalidade de mobilizar e formalizar parcerias com prestadores e fornecedores de

serviços turísticos e afins visando a fornecer aos turistas com idade a partir de 50

anos programação customizada, alocar recursos financeiros para ampliar a

infraestrutura de hotéis e pousadas, para possibilitar o acesso dos idosos, inclusive

os com limitações físicas, e promover o acesso de pessoas idosas à rede hoteleira de

Minas Gerais, com tarifas exclusivas a serem usufruídas na baixa temporada.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de
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Participação Popular no dia 4/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008 - 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A política estadual de fomento ao turismo nos últimos anos optou pela promoção da

regionalização turística, de modo a explorar todo o potencial do Estado. Assim, os

Municípios foram incentivados a formar associações e a formatar destinos que

pudessem oferecer aos turistas opções e atrações de acordo com as características

de cada região. Nesse processo, não se considerou a formatação de destinos

especiais tendo em vista as características do turista, a exemplo de um destino

especial para os idosos, mas sim ofertar diversos destinos e produtos diferenciados,

para que o turista pudesse escolher um destino no Estado, a seu critério.

O turismo na terceira idade vem crescendo nos últimos anos devido ao aumento da

população idosa, ao acesso aos meios de transporte e ao aumento da renda. Esse

turismo possui características diferenciadas, como a não-vinculação a temporadas, o

que gera importantes oportunidades para o setor. Assim, a adequação dos destinos

ao turismo para pessoas de terceira idade é uma discussão relevante, que deve ser

promovida pela Secretaria de Estado de Turismo - Setur -, por Associações dos

Circuitos Turísticos e pelas demais entidades e empresas do Estado.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.205/2009 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.208/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.208/2009, de autoria de Evandro Castanheira
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Lacerda, da Câmara Municipal de Lavras, visa à criação de Ação no PPAG 2008-

2011, denominada Asfaltamento da estrada que liga Lavras à BR-381.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada por esta Comissão no

dia 4/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o

aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008 - 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em tela, da Câmara Municipal de Lavras, visa criar nova Ação no

Programa 16 -Destinos turísticos estratégicos -, para o asfaltamento da estrada que

liga o Município de Lavras à BR-381. Conforme o proponente, trata-se de um trecho

de 23km, que dá acesso ao Lago do Funil, importante polo de turismo do Sul de

Minas.

Não obstante, o programa supracitado não contempla a construção ou a

pavimentação de estradas. Sugerimos portanto, que a proposta seja acatada por

meio da inclusão da região Sul de Minas na Ação 1208 - Construção, ampliação e/ou

reforma de estradas turísticas e ecológicas -, para que se proceda aos estudos de

viabilidade e demais projetos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.208/2009 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009 e de emenda ao

Projeto de Lei nº 3.809/2009.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.211/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.211/2009, de autoria de Clarice Fernandes da

Silva, da Clarosofia Núcleo Mundial - CNM -, visa à criação de ação no PPAG 2008-
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2011, denominada Capacitação de Servidores da Copasa e Copanor, com a

finalidade de capacitar servidores dessas companhias em educação básica e em

direitos dos usuários, visando a melhorar a prestação de serviço e a valorizar os

profissionais dessas empresas.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008 - 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta sob análise tem por escopo seja incluída, mediante emenda ao PPAG

para o período 2010-2013, ação no Programa 202 – Promoção para desenvolvimento

produtivo –, destinada à capacitação dos servidores da Companhia de Saneamento

de Minas Gerais – Copasa – e da Copasa Serviços de Saneamento Integrado do

Norte e Nordeste de Minas Gerais S.A. – Copanor –, na temática de direitos dos

usuários e em escolarização básica.

Esta relatoria reconhece a conveniência da medida proposta, relacionada

especialmente à necessidade de melhorar a prestação de serviço bem como de

valorizar os profissionais dessas entidades, e entende que o seu acolhimento deve se

dar por intermédio de apresentação de requerimento dirigido à Agência Reguladora

de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de

Minas Gerais – Arsae-MG –, entidade cuja finalidade é fiscalizar e orientar a

prestação e a comercialização dos serviços públicos de abastecimento de água e de

esgotamento sanitário no Estado de Minas Gerais, solicitando a capacitação dos

servidores da Copasa e da Copanor na temática sugerida.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.211/2009, na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.
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André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.215/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.215/2009, de Marcelo Henrique de Aguiar, visa

à alteração da Ação 1052 – Ampliação das Áreas de Vegetação Nativa e

Recuperação de Áreas Degradadas - Fhidro – do PPAG 2008-2011 para ampliar o

percentual do território ambientalmente protegido e promover a gestão eficiente das

unidades de conservação.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 4/11/2009, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008 - 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em análise apresenta, em seus objetivos, uma

repetição dos objetivos estratégicos do Programa Estruturador 010 – Conservação do

Cerrado e Recuperação da Mata Atlântica –, no âmbito do Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado – PMDI. Assim, não há inovação sugerida ou modificação

de ação demandada, motivo pelo qual a proposição deve ser rejeitada.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

1.215/2009.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.216/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.216/2009, de Rubio de Andrade, do Instituto de
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Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais – Idene –, visa à criação de

ação no PPAG 2008-2011, denominada Construção do Centro Integrado de

Convivência Com a Seca.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 22/10/2009, em Montes Claros, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A referida proposta tem por objetivo a criação de uma ação no Plano Plurianual de

Ação Governamental – PPAG 2008-2011 – com a finalidade de viabilizar a

construção de nova estrutura física para o funcionamento do Centro Integrado de

Convivência com a Seca.

A Ação 1398 – Centro Integrado de Convivência com a Seca - prevê o apoio ao

funcionamento de um Centro Integrado de Convivência com a Seca localizado no

Norte de Minas, sem, prever a construção das novas instalações. Portanto, faz-se

necessária a alteração da finalidade da ação, para que esta possa conter também a

execução de obras referentes à implantação do referido Centro.

Assim, apresentamos emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe sobre a

revisão do PPAG 2008-2011, alterando a finalidade da Ação 1398.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.216/2009 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 3.808/2009.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.217/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.217/2009, da Prefeitura Municipal de Poços de
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Caldas, visa à alteração da Ação 1396 - Sinalização Turística - do PPAG 2008-2011,

modificando a regionalização e redistribuindo as metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 27/10/2009, em Poços de Caldas, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008 - 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela tem como objetivo modificar a regionalização, a meta

financeira e a meta física da Ação 1396 - Sinalização Turística - do PPAG 2008-2011,

para atender ao Município de Poços de Caldas com sinalização turística apropriada.

A proposição prevê um acréscimo de meta financeira de R$300.000,00 e de meta

física de sinalização efetuada no Sul de Minas. Não obstante, verifica-se que a

referida ação possui meta física estadual. Ainda, verifica-se uma meta financeira de

R$200.000,00 para todo o Estado. O Município de Poços de Caldas, portanto, parece

já estar atendido na programação, embora a um custo menor. Assim, de modo a

dirimir as dúvidas existentes quanto à abrangência da Ação 1396, sugerimos o

acolhimento da proposta na forma de requerimento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.217/2009, na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.218/2009

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.218/2009, da Prefeitura Municipal de Poços de

Caldas, encaminha proposta de alteração da Ação 4129 - Desenvolvimento Regional

do PPAG 2008-2011, modificando a regionalização e redistribuindo as metas físicas e
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financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 27/10/2009, em Poços de Caldas, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.808/2009, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008 - 2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/11/2009, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em tela objetiva incluir a região Sul de Minas com metas físicas e

financeiras na Ação 4129 - Desenvolvimento Regional -, do programa 114 -

Desenvolvimento e Promoção do Turismo -, com vistas à revitalização e à ampliação

dos pontos turísticos, à reformulação do turismo existente e à implementação de

novas opções. A justificativa do proponente é a de disponibilizar roteiros turísticos

com a qualidade almejada pelos turistas recebidos por Poços de Caldas.

No política pública de regionalização turística do Estado, a formatação de destinos

turísticos estratégicos já inclui a reformulação do turismo e a implementação de novos

roteiros por meio dos Circuitos Turísticos. A esse respeito, Poços de Caldas é

integrante do Circuito “Caminhos Gerais”, associação certificada em 2006. Conforme

a Secretaria de Estado de Turismo, “as Associações de Circuitos Turísticos

certificadas pela Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais são contempladas

com sinalização turística rodoviária, cursos de capacitação e de melhoria do serviço

turístico. As ações da Secretaria de Estado de Turismo, dentro da política de

fortalecimento destas associações, também incluem sensibilização, mobilização,

elaboração de plano estratégico de desenvolvimento, roteirização, indo até a

promoção do destino turístico”.

Assim, o Município de Poços de Caldas parece já estar atendido pelas políticas

públicas de promoção do turismo no Estado. De modo a dirimir as dúvidas existentes

quanto à abrangência das ações da Secretaria de Estado de Turismo no Município,

sugerimos o acolhimento da proposta na forma do requerimento a seguir redigido.

Conclusão
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Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.218/2009, na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2009.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir, relator - Carlin Moura.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.476/2008

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo dar a denominação de José Alves de Sousa à estrada que liga o Município

de Miravânia ao de Cônego Marinho.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que

apresentou. Vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos

termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.476/2008 tem por finalidade dar a denominação de José Alves

de Sousa à estrada que liga o Município de Miravânia ao de Cônego Marinho.

Ressalte-se, inicialmente, que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem como objetivo registrar que o trecho rodoviário de que

trata a proposição faz parte do Programa de Pavimentação de Ligações e Acessos

Rodoviários aos Municípios - Proacesso -, da Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas.

Quanto ao mérito, cabe destacar que José Alves de Sousa, mais conhecido como

Zé Pernambuco, nascido em 1908, no Estado de Pernambuco, chegou ao Norte de

Minas fugindo da fome e da seca, instalando-se no Município de Miravânia. Com um

perfil arrojado para a época, contribuiu muito para o desenvolvimento dessa região do

Estado. No ano de 1968, assumiu o Cartório de Registro Civil e Notas do Município,

consolidando sua característica de homem empreendedor.

Portanto, a homenagem que lhe está sendo feita por intermédio do projeto de lei em

análise pretende demonstrar o reconhecimento aos serviços prestados às referidas

comunidades.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.476/2008, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2009.

Irani Barbosa, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.411/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em tela tem por objetivo

dar denominação à Rodovia MG-432, que liga a BR-040 ao Município de Esmeraldas.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que

apresentou. Vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos

termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.411/2009 tem por finalidade dar a denominação de Prefeito

Eliacim de Avelar à Rodovia MG-432, que liga a BR-040 ao Município de Esmeraldas.

Eliacim de Avelar nasceu no Município de Santa Quitéria, hoje Esmeraldas, em

1910, e faleceu em 2003. Foi o primeiro Prefeito eleito pelo povo e administrou o

Município por três mandatos. Apesar das inúmeras dificuldades que enfrentou, foi

responsável por várias obras importantes na região, principalmente pela criação da

primeira usina de geração de eletricidade, o que proporcionou a Esmeraldas enorme

progresso econômico, e pela instalação da rede de esgoto sanitário e água

encanada, além de outras obras voltadas para o desenvolvimento da infraestrutura do

Município.

Humanitário, sempre conviveu com os funcionários da Prefeitura com igualdade,

pois nunca se distanciou de sua origem humilde, razão pela qual direcionava suas

ações às classes mais necessitadas da população. Portanto, a homenagem que lhe

está sendo feita por intermédio do projeto de lei em análise pretende demonstrar o

reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade do Município.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
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Justiça, tem como finalidade suprimir o art. 2º, que determina ao Departamento de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais providenciar a sinalização do

trecho denominado, por ser essa uma atribuição intrínseca às competências desse

órgão.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.411/2009, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2009.

Adalclever Lopes, relator.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 26/11/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. Adão Martins de

Oliveira, ocorrido em 25/11/2009, na cidade de Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de aplauso ao Cel. PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da PMMG, e ao

Subten. PM Luiz Gonzaga Ribeiro, Presidente da Associação dos Praças Policiais e

Bombeiros de Minas Gerais - Aspra -, pela participação de policiais militares na I

Conferência Nacional de Segurança Pública (Requerimento nº 4.904/2009, da

Comissão de Direitos Humanos);

de congratulações com o Sr. Ricardo Augusto Simões Campos, Presidente da

Copasa-MG, bem como com os Diretores e servidores desta, pelo recebimento do

Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento - PNQS -, concedido a essa empresa

pelo Comitê Nacional de Qualidade Ambiental, da Associação Brasileira de

Engenharia Sanitária e Ambiental - Abes (Requerimento nº 4.933/2009, do Deputado

Gil Pereira);

de congratulações com o Laboratório Hermes Pardini pelos 50 anos de sua

fundação (Requerimento nº 4.938/2009, da Comissão de Cultura);
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de congratulações com o Sr. Jayme Silvestre Corrêa Camargo, Juiz de Direito, pelo

recebimento do título de Cidadão Honorário de Belo Horizonte (Requerimento nº

4.956/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Superintendência Regional de Ensino de Pouso Alegre

pelo 20º aniversário de sua fundação (Requerimento nº 4.963/2009, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva);

   de aplauso ao Instituto Materno Infantil de Minas Gerais - Hospital Vila da Serra

pelos 10 anos de sua fundação (Requerimento nº 4.966/2009, do Deputado Doutor

Viana);

de aplauso a Genilson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de Administração Prisional

da Secretaria de Defesa Social, pela transferência do detento Ivan Ronaldo Nápolis

Silva do presídio de São Joaquim de Bicas (Requerimento nº 4.976/2009, da

Comissão de Direitos Humanos);

de aplauso ao Cabo PM Luciano Santana Bremer e ao Cabo PM Rogério Gomes da

Silva, ambos lotados no 19ª BPM-15ª RPM-PCDE, pelos relevantes serviços

prestados à comunidade de Teófilo Otôni, especialmente na Escola Estadual de Barra

do Cedro (Requerimento nº 5.026/2009, da Comissão de Segurança Pública).
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Ivair Nogueira - 72 - 428 - 1329

Jayro Lessa - 158 - 288 - 830 - 1056 - 1058 - 1329 - 1519

João Leite - 19 - 28 - 53 - 81 - 830 - 855 - 870 - 1400 - 1402 - 1403 - 1534 - 1557 -

1942 - 1945

José Henrique - 168 - 290 - 830 - 1329 - 1384 - 1694 - 1831 - 1942 - 1945

Juarez Távora - 830 - 1329 - 1731

Lafayette de Andrada - 18 - 34 - 829 - 1723 - 1942 - 1945

Leonardo Moreira - 721 - 722 - 727 - 729 - 830 - 837 - 1282

Luiz Humberto Carneiro - 702 - 830 - 838 - 839 - 1329 - 1384 - 1829 - 1831

Maria Tereza Lara - 38 - 72 - 77 - 80 - 312 - 746 - 1326 - 1329 - 1396 - 1699 - 1700 -

1701 - 1849 - 1851 - 1942 - 1945 - 1971

Mauri Torres - 1329 - 1542 - 1695

Neider Moreira - 830 - 841 - 1278 - 1279 - 1329

Padre João - 2 - 48 - 72 - 177 - 181 - 427 - 830 - 864 - 866 - 898 - 1006 - 1013 - 1066

- 1414 - 1531 - 1538 - 1556 - 1718 - 1854 - 1942 - 1945 - 1972

Paulo Guedes - 25 - 41 - 52 - 72 - 192 - 830 - 859 - 862 - 889 - 1304 - 1554 - 1634 -

1945

Pinduca Ferreira - 830 - 1329 - 1942

Rêmolo Aloise - 72 - 830 - 1942
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Rômulo Veneroso - 1057

Ronaldo Magalhães - 830 - 1261 - 1329 - 1945

Rosângela Reis - 72 - 830 - 1329

Ruy Muniz - 156 - 830 - 1058 - 1291 - 1296 - 1520 - 1521 - 1835

Sargento Rodrigues - 72 - 168 - 169 - 179 - 183 - 184 - 199 - 301 - 306 - 747 - 830 -

860 - 1329 - 1405 - 1410 - 1524 - 1551 - 1726 - 1730 - 1942 - 1945

Sávio Souza Cruz - 72 - 738 - 740 - 741 - 1409 - 1945

Sebastião Costa - 517 - 829 - 1329 - 1554

Tenente Lúcio - 297 - 830 - 1329 - 1695

Tiago Ulisses - 156 - 279 - 520 - 802 - 830 - 1329 - 1942 - 1950 - 1951

Vanderlei Jangrossi - 479 - 830 - 1329 - 1730 - 1945

Vanderlei Miranda - 5 - 23 - 72 - 741 - 763 - 764 - 830 - 853 - 866 - 1004 - 1945

Walter Tosta - 170 - 830 - 1057 - 1329 - 1389

Wander Borges - 72 - 296 - 409 - 703 - 704 - 706 - 736 - 830 - 1329 - 1647 - 1652 -

1696 - 1698 - 1711 - 1942 - 1945 - 2124

Weliton Prado - 72 - 75 - 171 - 198 - 202 - 306 - 316 - 442 - 446 - 450 - 519 - 586 -

700 - 711 - 734 - 735 - 739 - 745 - 747 - 749 - 750 - 755 - 759 - 842 - 862 - 893 - 1005

- 1010 - 1280 - 1282 - 1283 - 1308 - 1329 - 1385 - 1391 - 1410 - 1527 - 1532 - 1543 -

1546 - 1945 - 1963

Zé Maia - 14 - 29 - 289 - 480 - 830 - 902 - 1329
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Zezé Perrella - 1059

Acordo de Líderes -  94 - 433 - 1983

Comissão Conjunta - 434 - 453 - 595 - 1028 - 1567

Comissão de Administração Pública - 154 - 208 - 435 - 436 - 437 - 465 - 471 - 643

- 775 - 842 - 1442 - 1453 - 1493 - 1586 - 1595

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização - 173 - 215 - 452 - 844 - 1025

- 1283 - 1449 - 1711 - 1713 - 1898 - 1961

Comissão de Constituição e Justiça - 63 - 101 - 107 - 109 - 111 - 113 - 115 - 117 -

119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 134 - 135 -

136 - 139 - 142 - 145 - 150 - 219 - 220 - 222 - 224 - 226 - 228 - 229 - 236 - 238 - 240 -

241 - 242 - 249 - 252 - 254 - 260 - 263 - 328 - 339 - 369 - 440 - 600 - 605 - 606 - 607 -

608 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618 - 619 - 621 - 622 - 631 - 634 - 644 - 679 -

680 - 776 - 778 - 786 - 790 - 1016 - 1026 - 1037 - 1051 - 1338 - 1340 - 1341 - 1342 -

1346 - 1347 - 1348 - 1349 - 1350 - 1354 - 1447 - 1455 - 1457 - 1459 - 1461 - 1469 -

1470 - 1475 - 1480 - 1489 - 1492 - 1598 - 1603 - 1606 - 1655 - 1678 - 1763 - 1765 -

1766 - 1768 - 1769 - 1771 - 1773 - 1774 - 1775 - 1776 - 1777 - 1778 - 1779 - 1780 -

1781 - 1783 - 1784 - 1785 - 1786 - 1787 - 1788 - 1792 - 1797 - 1802 - 1803 - 1902 -

1903 - 1905 - 1907 - 1909 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920 -

1921 - 1922

Comissão de Cultura - 75 - 76 - 231 - 1015 - 1060 - 1453 - 1616 - 1677 - 1682 -

1900 - 2123

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte - 58 - 65 - 1018 - 1713 -

1759

Comissão de Direitos Humanos - 173 - 216 - 410 - 411 - 736 - 737 - 842 - 1019 -

1283 - 1284 - 1285 - 1391 - 1444 - 1521 - 1572 - 1616 - 1658 - 1661 - 1679 - 1712 -
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1713 - 1835 - 1900 - 1961 - 2123 - 2124

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informá tica - 61 - 76 - 172 - 214 -

454 - 455 - 598 - 842 - 1060 - 1239 - 1240 - 1241 - 1242 - 1568 - 1576 - 1616 - 1680 -

1681 - 1895

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária - 144 - 147 - 149 - 152 - 212

- 320 - 332 - 438 - 457 - 458 - 461 - 600 - 602 - 609 - 626 - 629 - 632 - 637 - 645 - 684

- 734 - 736 - 1039 - 1055 - 1061 - 1249 - 1284 - 1285 - 1351 - 1352 - 1353 - 1356 -

1376 - 1451 - 1471 - 1473 - 1485 - 1574 - 1575 - 1582 - 1584 - 1789 - 1799 - 1800 -

1805

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustent ável - 456 - 1331 - 1391

- 1559 - 1674 - 1836

Comissão de Minas e Energia - 211 - 1013 - 1482 - 1561

Comissão de Participação Popular - 410 - 434 - 736 - 844 - 1655 - 1712 - 2073 -

2074 - 2076 - 2077 - 2079 - 2080 - 2081 - 2083 - 2085 - 2086 - 2087 - 2088 - 2090 -

2091 - 2092 - 2094 - 2095 - 2096 - 2098 - 2099 - 2101 - 2102 - 2103 - 2105 - 2106 -

2108 - 2109 - 2110 - 2111 - 2113 - 2114 - 2115 - 2117 - 2118 - 2119

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial - 103 - 105 - 137 - 140 - 295 -

296 - 597 - 603 - 682 - 841 - 1330 - 1573 - 1581 - 1712 - 1760 - 1910 - 1911

Comissão de Redação - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 -

278 - 279 - 793 - 794 - 799 - 1014 - 1244 - 1245 - 1246 - 1247 - 1248 - 1357 - 1358 -

1359 - 1360 - 1361 - 1362 - 1363 - 1364 - 1365 - 1366 - 1367 - 1368 - 1496 - 1497 -

1498 - 1499 - 1500 - 1501 - 1502 - 1503 - 1504 - 1505 - 1506 - 1507 - 1508 - 1509 -

1510 - 1511 - 1569 - 1615 - 1685 - 1686 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1897 - 1932 -

1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937 - 1938 - 1939

Comissão de Saúde - 76 - 209 - 244 - 296 - 842 - 1022 - 1059 - 1060 - 1285 - 1344 -
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1494 - 1565 - 1616 - 1676 - 1682 - 1714

Comissão de Segurança Pública - 59 - 410 - 596 - 1036 - 1089 - 1284 - 1286 - 1287

- 1570 - 1711 - 1713 - 1761 - 1923 - 1931 - 1961 - 1962 - 2124

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Pública s - 207 - 247 - 842 - 843 -

844 - 1031 - 1333 - 1334 - 1335 - 1336 - 1337 - 1486 - 1561 - 1579 - 1580 - 1617 -

1713 - 2121 - 2122

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperat ivismo - 156 - 218 - 296 -

1024 - 1029 - 1034 - 1571 - 1578 - 1762

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Soci al - 206 - 227 - 230 - 232 -

233 - 234 - 235 - 237 - 239 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 1023 - 1030 - 1031 -

1032 - 1033 - 1035 - 1238 - 1243 - 1244 - 1245 - 1345 - 1448 - 1456 - 1463 - 1464 -

1465 - 1467 - 1468 - 1908

Comissão Especial - 774 - 1330 - 1369 - 1826 - 2072

Comissão Extraordinária -  1857

Decisão da Presidência - 94 - 433 - 868 - 1984

Palavras do Sr. Presidente - 34 - 58 - 190 - 201 - 320 - 423 - 433 - 442 - 475 - 771 -

897 - 900 - 997 - 1012 - 1084 - 1328 - 1440 - 1530 - 1535 - 1545 - 1622 - 1643 - 1652

- 1672 - 1757 - 2003


