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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 4 DE FEVEREIRO DE 2009

ATAS

ATA DA REUNIÃO SOLENE DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 2/2/2009

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sumário: Comparecimento - Abertura - Composição da Mesa - Registro de

presença - Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Declaração de

instalação - Leitura da Mensagem Governamental - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura -

Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo -

Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio -

Doutor Rinaldo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva -

Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Luiz Humberto Carneiro - Maria

Lúcia Mendonça - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - 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.

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.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Antonio Augusto

Junho Anastasia, Governador do Estado em exercício; Desembargador Sérgio
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Resende, Presidente do Tribunal de Justiça; Alceu José Torres Marques, Procurador-

Geral de Justiça do Estado; Márcio Lacerda, Prefeito Municipal de Belo Horizonte; a

Exma. Sra. Vereadora Luzia Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Belo

Horizonte; e o Exmo. Sr. General José Mário Facioli, Comandante da 4ª Região

Militar.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença da Exma. Sra. Renata Vilhena, Secretária de

Planejamento e Gestão; dos Exmos. Srs. Deputado Agostinho Patrús Filho,

Secretário de Desenvolvimento Social; e Danilo de Castro, Secretário de Governo; da

Exma. Sra. Maria Celeste Morais Guimarães, Auditora-Geral do Estado; dos Exmos.

Srs. Arlindo Porto, ex-Senador e Vice-Presidente da Cemig; Roberto Luciano

Fagundes, Vice-Presidente da Associação Comercial de Minas; e Belmar Azze

Ramos, Defensor Público-Geral do Estado de Minas Gerais; das Exmas. Sras. Elaine

Nassif, Procuradora-Chefe do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais; e

Celeste Leite Fróes, chefe do escritório de representação da Unimontes,

representando neste ato o Reitor, Prof. Paulo César Gonçalves de Almeida; dos

Exmos. Srs. Sócrates Edgard do Anjos, Coronel da Polícia Militar, representando o

Presidente do Tribunal de Justiça Militar, Cel. Rúbio Paulino Coelho; Conselheiro

Wanderlei Ávila, ex-Deputado desta Casa; Cel. Alexandre, representando o Cel.

Gilvan de Almeida Sá, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar; Cel. Divino

Pereira de Brito, Assessor Militar da Assembléia Legislativa, representando o Cel.

Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais;

Lázaro Luiz Gonzaga, Vice-Presidente da Fecomércio, representando o Presidente

da entidade; e Aires Mascarenhas Pires, Presidente da Junta Comercial de Minas

Gerais; e de Vereadoras e Vereadores.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à instalação da 3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura.

Execução do Hino Nacional

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

pela “mezzo soprano” Carolina Rennó.
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- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Declaração de Instalação

O Sr. Presidente - Convidamos os presentes a assistir, de pé, ao ato solene de

instalação da 3ª Sessão Legislativa Ordinária desta legislatura.

Declaro instalada a 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura.

Leitura da Mensagem Governamental

O Governador do Estado em exercício Antonio Augusto Junho Anastasia - Exmos.

Srs. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais, na pessoa do qual tomo a liberdade de saudar todos os Deputados

aqui presentes; Desembargador Sérgio Resende, Presidente do Tribunal de Justiça

do Estado de Minas Gerais; Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça

de Minas Gerais; Gen.-Div. José Mário Facioli, Comandante da 4ª Região Militar;

Secretários de Estado Danilo de Castro, Renata Vilhena, Agostinho Patrús Filho; e

Exma. Sra. Vereadora Luzia Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Belo

Horizonte; se me permitem, gostaria de cumprimentar de modo especial todos os

parlamentares que neste ano iniciam a 3ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura da

nossa egrégia Assembléia Legislativa.

Por determinação do Governador Aécio Neves, leio a sua mensagem dirigida a esta

Casa. (- Lê:)

“Exmo. Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, em atendimento à

determinação do art. 90, inciso X, da Constituição do Estado de Minas Gerais,

encaminho à egrégia Assembléia Legislativa do Estado mensagem em que presto

contas das ações do governo em 2008.

Experimentamos, atualmente, uma segunda etapa do Choque de Gestão,

denominada Estado para Resultados, que possui como característica preponderante

a introdução no setor governamental de experiências bem-sucedidas no campo da

gestão privada, com as adaptações metodológicas necessárias e adequadas,

incluindo critérios permanentes de avaliação de resultados tanto institucionais quanto

individuais, por meio do estabelecimento de indicadores e metas voltados à melhoria

da qualidade de vida dos mineiros.

O equilíbrio fiscal atrelado à gestão orientada para resultados permitiu que, em
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2008, o governo alocasse, somando-se o Orçamento Fiscal e de Investimento das

Empresas, R$10.100.000.000,00, o que representa um crescimento de 50% em

relação a 2004. Os projetos estruturadores, principal instrumento de materialização

do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, aplicaram mais de

R$4.000.000.000,00 para a realização das metas constantes no Plano Plurianual de

Ação Governamental de 2008 a 2011 no exercício de 2008. Isso, além de representar

um aumento de 34% em relação a 2007, também mostra que o governo prioriza os

projetos que considera estratégicos, os quais, de fato, geram os resultados esperados

pela sociedade mineira.

O que estamos fazendo para dar a Minas melhor qualidade de vida é trazer mais

investimentos, mais oportunidade de emprego e qualificar cada vez mais a gestão

pública. A evolução inequívoca dos resultados nas diversas áreas são fruto do

inovador modelo de gestão pública adotado em 2003 e aprimorado ao longo destes

anos.

O modelo possibilitou a reorganização do Estado com a definição de metas e

prazos para todas as áreas. Conduziu o governo à maior operação de crédito já

realizada pelo Banco Mundial, da ordem de US$975.000.000,00 e tornou Minas

Gerais referência não só para outros Estados da Federação, mas até mesmo para

outros países que hoje se inspiram no modelo mineiro de planejamento, gestão e

acompanhamento do gasto público.

No campo social, houve avanços na área da saúde, com investimentos que

ultrapassaram R$10.000.000.000,00 de 2003 a 2008. A mortalidade infantil foi

diminuída em 18,64% de 2003 a 2007, atingindo 14,28 mortos por mil nascidos vivos

em 2007; a mortalidade materna foi reduzida em 34,04% no mesmo período; e houve

queda do percentual de internações por condições sensíveis a atenção ambulatorial

de 38,24% em 2002 para 31% em 2008.

O aumento da cobertura da Atenção Primária, por meio do Programa Saúde da

Família, de 51,26% em 2002 para 67,02% da população em outubro de 2008, tornou

Minas o Estado com maior número de equipes do País - 3.800 -, em 835 Municípios.

Desde 2005, foram remetidos pelo Estado R$194.000.000,00 para fortalecer as

equipes do programa. Desde 2005, 1.200 unidades básicas de saúde receberam
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R$183.000.000,00 para construções, ampliações e reformas.

O Complexo da Rede Fhemig reduziu a fila de espera com aumento de doadores e

cirurgias. Com 2.177 transplantes realizados em 2008, o Complexo MG Transplantes

bateu recorde no número de cirurgias e reduziu a fila de espera por córnea. De 2003

a 2008, foram gastos R$1.400.000.000,00 na distribuição de medicamentos, com

crescimento de 130% no período.

Inseridos no projeto estruturador Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos, os

investimentos da Copasa totalizaram R$768.000.000,00, tendo sido aplicados na

implantação, na ampliação e na melhoria de sistemas de abastecimento de água e de

coleta e tratamento de esgotos. São 95 mil novas residências com serviços de

abastecimento de água e 90 mil com esgotamento sanitário. O avanço no tratamento

de esgoto foi significativo, e o volume tratado deverá atingir 112.000.000m³ com 90

estações em operação.

Na área da educação, merece destaque o Programa de Educação Profissional -

PEP -, que atualmente oferece qualificação a quase 36 mil jovens mineiros e vai

chegar a mais de 76 mil em 2009. O programa tem a capacidade de produzir novas

oportunidades em curto prazo. O Estado contrata o curso no mercado para o aluno, e

os estudantes têm apresentado um grau de satisfação excelente. O programa tem

modelo similar ao da Finlândia, que oferece a melhor educação pública do mundo. Os

resultados na área de educação são extensos. Hoje Minas Gerais atende mais de

110 mil alunos no Programa Escola em Tempo Integral e chegará a 130 mil no final

de 2009. O nível recomendável de leitura dos alunos aos 8 anos registrou aumento

de 49%, atingindo 73% em 2008. Ao final do governo, a meta é chegar a 100%.

Atualmente, 201 mil alunos do ensino médio noturno são atendidos com merenda

escolar, ressaltando que em 2006 não havia esse tipo de benefício. Os sistemas de

avaliação da proficiência registram crescimento em todos os níveis de ensino. Em

matemática, houve aumento médio de 5% na proficiência, e 7% em português na

rede estadual desde 2002. Além disso, a taxa de distorção idade-série no ensino

fundamental da rede estadual apresentou redução de 8% desde 2003.

Na área de segurança pública, o esforço de cada organização, num processo de

integração e inteligência, foi capaz de fazer reverter indicadores de criminalidade
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muito negativos, transformando-os em resultados extremamente favoráveis.

Esse período marca a consolidação do sistema, que agora avança a passos largos

por meio do compartilhamento de informações e da integração da gestão em

segurança pública. Assim, batemos recordes na redução da criminalidade violenta em

todas as dez regiões do Estado.

O Índice de Criminalidade Violenta - ICV -, em Minas Gerais, de janeiro a dezembro

de 2008, caiu 20,6% em relação ao mesmo período de 2007. Em 2008, houve o

registro de 341 ocorrências por grupos de 100 mil habitantes, enquanto, em 2007,

esse número foi de 430. A taxa de homicídios também apresentou redução de 10,6%,

passando de 18,7 para 16,7 por 100 mil habitantes.

A prevenção à criminalidade também foi prioridade. Só em 2008, o programa

Central de Penas Alternativas monitorou 5.500 penas. O serviço recebeu o prêmio do

Ministério da Justiça em 2007. Minas detém o maior índice do País no cumprimento

de penas alternativas, 95,5%, sendo o Estado considerado referência nacional nessa

área. A prevenção à criminalidade tem, no Fica Vivo, um dos maiores exemplos de

como a ação policial qualificada pode ser fortalecida com atividades culturais e

esportivas para jovens residentes em áreas de risco. O programa atende 15.500

jovens por meio de 622 oficinas.

O sistema prisional criou 16.829 vagas por meio da construção de 30 unidades

prisionais, convênio de 16 Apacs e assunção de 36 cadeias públicas desde 2003. O

Programa de Reintegração Social do Egresso atendeu 1.100 ex-detentos, enquanto o

Programa de Mediação de Conflitos realizou 18 mil atendimentos.

Dois temas também receberam tratamento especial pela relevância que possuem:

os investimentos em infraestrutura e o fomento à economia de Minas Gerais.

No que tange à infraestrutura, Minas permanece como o Estado das Regiões Sul e

Sudeste que mais investe em relação ao orçamento disponível. Depois de 37 meses

de obras, a Linha Verde, o maior e mais extenso corredor de tráfego da capital

mineira, com 35,4km, está totalmente concluída e integrada ao sistema de trânsito da

Região Metropolitana de Belo Horizonte. Com investimentos da ordem de

R$400.000.000,00, a Linha Verde conta com 20 viadutos, duas trincheiras, 20

passarelas e travessias para pedestres. A Linha Verde deve beneficiar cerca de 3.500
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pessoas que moram ou trafegam nas suas imediações. Ela atenderá cerca de 100

bairros da Capital e dez Municípios da área de influência da via.

Ela facilitará ainda o acesso ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em

Confins, e também à sede da futura Cidade Administrativa de Minas Gerais, que está

em construção no Bairro Serra Verde. O complexo viário vai incrementar o setor de

serviços e segmentos hoteleiro e de lazer. Desde o início das obras, foram gerados 5

mil empregos diretos e cerca de 15 mil indiretos.

Em 2008 foram pavimentados 812km de rodovias dentro do Proacesso, atendendo

a 25 Municípios, totalizando 103 Municípios já com acesso pavimentado.

Já o Programa de Recuperação e Manutenção Continuada - ProMG Pleno,

recuperou 2.300km, tendo 3.700km sob contratos de manutenção permanente. O

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER -, por

meio do ProMG Funcional, fez a recuperação de mais de 10.000km, desde 2003, com

investimentos da ordem de R$4.900.000.000,00 nas rodovias mineiras.

As obras de melhoria e ampliação dos aeroportos de Araxá, Oliveira, Frutal e

Guanhães foram concluídas por meio do Proaero, e outros 17 projetos para

intervenção em aeroportos estão prontos. A Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas, só em 2008, repassou ao DER 53 viaturas para fiscalização das

rodovias. Por meio do Programa de Potencialização da Infraestrutura Logística, foram

concluídas as obras no entorno de Ponte Alta, de Pirajuba até o entroncamento com

a BR-262, do entroncamento de Limeira do Oeste à Usina do Cururipe e a

recuperação da Ponte do Rio Grande em Planura.

O Programa Minas Avança concluiu 16 grandes obras em 2008, como a reforma e

ampliação do mercado municipal de Governador Valadares e a construção do Centro

de Convenções de Pirapora, entre outros vários exemplos. Foram investidos

R$45.000.000,00 no programa em 2008.

O Governo de Minas investiu ainda R$795.000.000,00 na realização de mais de

300 obras por meio do Departamento de Obras Públicas - Deop. Isso representa um

volume de recursos dez vezes maior que o aplicado em 2003. Foram aplicados

R$70.000.000,00 em 61 obras na área de educação, R$83.000.000,00 em 35 obras

da saúde e R$223.000.000,00 na segurança pública. É o maior programa de obras
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civis de um governo na história de Minas Gerais.

Por meio do Programa Lares - Habitação Popular - PLHP -, foram construídas

17.169 unidades habitacionais até 2008 e encontram-se em andamento, neste

momento, mais 5.568 unidades. Com apoio do Legislativo mineiro, iniciamos dois

novos programas habitacionais, um destinado aos servidores militares e civis e outro

que envolve parcerias para a produção de unidades habitacionais neste ano de 2009.

Ainda em infraestrutura, houve importantes realizações no que diz respeito à oferta

de gás, construindo-se 544km de gasodutos no Estado desde 2003, ao setor de

energia elétrica, com a construção de 2.765km de redes de média e baixa tensão, e o

programa Luz para Todos, desenvolvido pela Cemig em parceria com o governo

federal, que já garantiu a iluminação de 190 mil domicílios em área rural de Minas.

Com relação ao fomento da economia de Minas, foram registradas exportações da

ordem de US$24.044.000,00 em 2008, cifra que ultrapassa em mais de

US$4.000.000.000,00 o valor previsto para o ano. O Estado permanece, de forma

consolidada, na segunda posição no “ranking” nacional. Foram atraídos, ainda,

R$185.000.000.000,00 de investimentos para Minas Gerais, por meio da assinatura

de protocolos com empresas do setor siderúrgico, aéreo, alimentício, entre diversos

outros.

O Vetor Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte se consolida como pólo

de desenvolvimento não só com a atração de investimentos para a região e a

conclusão da Linha Verde, mas também com as obras a pleno vapor da Cidade

Administrativa, futura sede do governo, e o crescimento do número de passageiros no

Aeroporto Internacional Tancredo Neves. Até outubro de 2008, passaram por lá mais

de 3.900.000 passageiros, parte dos quais desfrutam de novos voos internacionais,

como a ligação direta entre BH-Lisboa e BH-Miami.

Importantes no processo de fomento à economia do Estado são os resultados

alcançados pelo Projeto Descomplicar que simplificam a relação do Estado com as

empresas. Por meio dele foi possível uma redução do tempo para abertura de

empresas de 39 dias médios, em 2003, para os atuais oito dias. Além disso, o

pagamento de todos os tributos e outras arrecadações está disponível na internet, a

nota fiscal eletrônica está implantada e, em 2009, será utilizada por mais de 3.500
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empresas, sendo que os prazos para avaliação de projetos arquitetônicos e alvará

sanitário foram encurtados, para citar tão-somente alguns dos processos que

diminuem a burocracia entre nós.

Em 2008, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - aplicou

R$568.000.000,00 por meio dos fundos estaduais, possibilitando o financiamento de

mais de R$1.000.000.000 às empresas. Assim, o Estado espera elevar ainda mais o

PIB de Minas, que tem crescido sistematicamente acima do do País e, no terceiro

trimestre de 2008, chegou a 8,3%.

Quanto à área ambiental, o Sistema Estadual de Meio Ambiente - Sisema -

encerrou o ano com a execução do maior orçamento de sua história, somando

R$340.000.000,00. Uma importante marca alcançada foi o investimento de

R$95.000.000,00 em 2007 e 2008, na regularização fundiária de Unidades de

Conservação - Ucs - estaduais. Este valor é maior que a soma de todo o investimento

do Instituto Estadual de Florestas - IEF - nesse campo, desde sua criação, permitindo

o término da regularização fundiária de mais de 64.000ha e a disponibilização de

recursos para outros 36.000ha. Minas possui atualmente 33,8% de sua área coberta

por vegetação, o maior índice entre os Estados do Sudeste brasileiro.

Acelerar o crescimento econômico, promover a inclusão social e reduzir as

desigualdades regionais é hoje uma importante dimensão da política pública de

desenvolvimento do Estado. Nessa direção, merece destaque o Projeto Acelerar para

Vencer com ações exclusivas para apressar a aprendizagem e a melhoria do

desempenho dos alunos do ensino fundamental dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri,

Rio Doce, Norte de Minas e da Região Metropolitana de Belo Horizonte. O programa

já atende 137.536 estudantes, com adoção de metodologia de ensino específica para

adequação da idade à série de ensino mediante recursos didáticos adequados, além

de capacitação diferenciada dos professores.

Em 2008, o Programa Poupança Jovem atendeu 13 mil estudantes de Ribeirão das

Neves, Ibirité e Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e de

Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, e em 2009 deve ultrapassar a marca de

20 mil jovens atendidos. Os alunos recebem bolsa anual de R$1.000,00, além de

participarem de oficinas de artes, ensino de inglês e aulas de informática.
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O Projeto Travessia, que atua de maneira integrada em espaços definidos de

concentração da pobreza, com foco em saneamento, educação, saúde e habitação,

foi implementado em cinco Municípios do Estado: Ribeirão das Neves, Setubinha,

Jampruca, Franciscópolis e Governador Valadares. Foram aplicados

R$90.000.000,00, incluindo recursos destinados ao Programa Usina do Trabalho, que

capacita pessoas para ingressar em diversas áreas do mercado de trabalho. Em

2009, o projeto será expandido, atendendo 33 Municípios e aplicando cerca de

R$184.000.000,00.

Minas avança também na implantação do Sistema Único de Assistência Social -

Suas - e, atualmente, ocupa o 1º lugar no Brasil. Já existem Centros de Referência da

Assistência Social - Cras - em 411 Municípios. Essa, entre outras ações sociais,

permitiu a redução de 41,3% na proporção de pobres no Estado no período de 2003 a

2007 e o destaque à Grande BH como a metrópole com menor índice de

desemprego.

Portanto, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, hoje, quando saímos das nossas

fronteiras, quando ultrapassamos os limites de nossas montanhas, percebemos que

há um reconhecimento claro do trabalho que coletivamente estamos empreendendo

em Minas Gerais, com seriedade, transparência, enorme determinação, mas

sobretudo com extraordinária ousadia.

Esta foi apenas uma amostra das ações colocadas em prática em Minas com o

apoio do Poder Legislativo do Estado, respeitadas as individualidades e a

independência entre os Poderes, reconhecendo que nossos objetivos são comuns e

que também poderiam ser resumidos naquela Minas que todos queremos construir,

mais próspera, mais justa, mais solidária e, decididamente, o melhor Estado deste

país para se viver”. Assina Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado de Minas

Gerais. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a especial de logo mais, às 20 horas e 30 minutos,

nos termos do edital de convocação, e para a ordinária de amanhã, dia 3, às 14



____________________________________________________________________________
11

horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 2/2/2009

Presidência dos Deputados Hely Tarqüínio e Alberto Pinto Coelho

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

reunião - Posse dos membros da Mesa - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento -

Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura -

Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo -

Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio -

Doutor Rinaldo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva -

Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Luiz Humberto Carneiro - Maria

Lúcia Mendonça - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - 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.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Às 20h45min, 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.
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Composição da Mesa

O Sr. Presidente - Convidamos a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. Antonio

Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado em exercício.

Destinação da Reunião

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à posse dos membros da Mesa da

Assembléia eleitos para o biênio 2009-2010, nos termos do § 3º do art. 8º do

Regimento Interno, com a redação dada pela Resolução nº 5.222, de 3/12/2004.

Posse dos Membros da Mesa

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Alberto Pinto Coelho para comparecer à

Mesa. No exercício da atribuição que me confere o Regimento Interno, declaro

empossado, como Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

o Deputado Alberto Pinto Coelho.

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Convido o Deputado Doutor

Viana para comparecer à mesa. Declaro empossado, como 1º-Vice-Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o Deputado Doutor Viana.

Convido o Deputado José Henrique para comparecer à mesa. Declaro empossado,

como 2º-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o

Deputado José Henrique.

Convido o Deputado Weliton Prado para comparecer à mesa. Declaro empossado,

como 3º-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o

Deputado Weliton Prado.

Convido o Deputado Dinis Pinheiro a comparecer à mesa. Declaro empossado,

como 1º-Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o

Deputado Dinis Pinheiro.

Convido o Deputado Hely Tarqüínio a comparecer à mesa. Declaro empossado,

como 2º-Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o

Deputado Hely Tarqüínio.

Convido o Deputado Sargento Rodrigues a comparecer à mesa. Declaro

empossado, como 3º-Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, o Deputado Sargento Rodrigues.

Palavras do Sr. Presidente
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Exmos. Srs. Antonio Augusto Anastasia, Governador em exercício do Estado de

Minas Gerais; Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais; Deputado José Henrique, 2º-Vice-Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Deputado Weliton Prado, 3º-Vice-

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Deputado Dinis

Pinheiro, 1º-Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais; Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais; o ano legislativo de 2009 começa sob o signo de um

novo tempo, aquele que assinala, no curso deste biênio, o encontro de Minas e do

Brasil com eleições para os governos dos Estados e paras as Assembléias

Legislativas, para a Câmara Federal e para a renovação de dois terços do Senado.

Como cereja desse bolo eleitoral, teremos também a eleição para a Presidência da

República. É tempo também de afirmar que, nesse processo eleitoral que terá lugar

dentro de exatos 20 meses, Minas Gerais não pretende ser figurante nem

coadjuvante. Queremos e precisamos ser, além de atores, autores e protagonistas

deste momento histórico. Vem-se observando, nos últimos tempos, sem solução de

continuidade, um grave desequilíbrio na composição das forças políticas que

sustentam a Federação brasileira, especialmente no exercício do poder central. É

chegado o tempo da alternância, sem ceder aos caprichos de um setor dominante

que parece pretender a hegemonia e o monopólio da arbitragem política neste país.

Ainda recentemente, o respeitado jornalista Carlos Lindenberg denunciava, em sua

prestigiosa coluna do jornal “Hoje em Dia”, novas maquinações urdidas na paulicéia,

às vezes até com o vezo da traição, com vistas à renovada ascensão do poder

regional no plano nacional.

Dizemos nós que a concentração econômico-industrial, centralizada numa só

unidade da Federação, tem representado, historicamente, um grande obstáculo para

a efetiva descentralização do desenvolvimento brasileiro, uma vez que, já faz algum

tempo, se associa à concentração econômica um claro e aberto projeto de controle

do poder político nacional, caracterizando uma perversa forma de colonialismo

interno.
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“Lembrai-vos de 32!”, ousaríamos proclamar com a voz erudita e culta do Prof.

Mário Casasanta em seu livro “As razões de Minas”.

É tempo, pois, de ecoar novamente, pelo Brasil afora, o brado de Minas. Como

justamente reclama, em artigo hoje publicado no jornal “Estado de Minas”, a candente

mensagem de um jovem jornalista e escritor, mineiro de Belo Oriente, Petrônio Souza

Gonçalves. Quero aqui, desta tribuna, amplificar sua voz, pronunciando as palavras

finais do seu artigo “O Silêncio de Minas”. Depois de dizer que “não podemos aceitar

a ditadura velada do poder, aquela que é melhor executada, mais eficiente e que nos

envolve pela omissão”, este moço valente finaliza: “É hora de o brado mineiro ecoar

Brasil afora, redimensionar o País, retirar da gaveta os eternos sonhos esquecidos.

Minas deve seu protesto ao País. Silêncio não combina com a sua realidade.

Lideranças mineiras, sigam em frente”. Ao seu desafio, respondemos nós: para a

frente e para o alto, seguiremos!

Autoridades presentes, nobres colegas de Parlamento, caros convidados, a

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais coloca-se, neste instante, em

posição de vanguarda em sistemas e processos de gestão pública no contexto

nacional. De frente para o futuro, projetamos agora um novo e importante passo

neste biênio para consolidar a grande vocação do Parlamento no século XXI: o de se

tornar o centro de convergência do debate social, em todas as suas manifestações.

Dentro da organização do Estado, reunindo os Poderes Legislativo, Executivo e

Judiciário, o Legislativo é, sem dúvida, o mais vocacionado para ocupar este novo

espaço da democracia participativa e cidadã, trazendo para seu âmbito os grandes

debates de interesse público, interagindo dinamicamente para isso com os mais

diferentes segmentos sociais em discussões e negociações reais e construtivas.

Assim, a par da instalação da TV aberta, canal 35, cuja implantação conta com o

decisivo apoio do Ministro Hélio Costa e que deverá entrar em operação em 2009, é

nosso propósito avançar na interação com a sociedade empregando o meio

revolucionário e inovador da internet.

Este recurso, já adotado com êxito em campanhas majoritárias no País e no

exterior, vem sendo também utilizado com auspiciosos resultados pelo parlamento

francês.
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Sem dúvida, o fortalecimento do Poder Legislativo exige maior e cada vez mais

extenso conhecimento pela sociedade de suas atribuições, atividades e realizações.

Comprovadamente, as instituições públicas e privadas, passando pelas entidades

empresariais, sindicais ou movimentos sociais, que interagem diretamente com esta

Casa, ampliaram notavelmente, de forma sempre positiva, seu conceito sobre o

Parlamento mineiro; todavia ainda persiste um elevado grau de desinformação sobre

as atividades deste Poder, e persiste até mesmo em agentes formadores da opinião

pública, quando, por exemplo, se mede o desempenho legislativo e parlamentar pelo

número de Deputados presentes em Plenário, quando, sabidadamente, muitos deles

estão trabalhando nas comissões permanentes ou participando de audiências

públicas.

Outro anacrônico fator de aferição é o número de projetos apresentados e

aprovados de iniciativa parlamentar, quando, nos termos constitucionais vigentes,

cabe ao Poder Legislativo, em grande parte, acolher e aperfeiçoar proposições de leis

provindas de outras fontes legiferantes concorrenciais, como é o caso emblemático

da proposta orçamentária, de iniciativa do Poder Executivo.

Entretanto todo cidadão consciente que se der ao trabalho de examinar o balanço

das atividades legislativas no biênio 2007-2008, amplamente divulgado e que está

disponível no “site” da instituição, constatará a enorme e fecunda contribuição dada

por este Poder à boa governabilidade de Minas Gerais. De fato, todas as grandes

ações de governo, passando pelo Plano Plurianual de Ação Governamental, pelo

Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, pelo aprimoramento do Acordo de

Resultados e do Prêmio de Produtividade no Executivo, pela criação do Bolsa Verde

e do Fundo de Incentivo Tecnológico, pela constituição das subsidiárias da Copasa,

além da reforma judiciária, são exemplos de programas e projetos que, antes da

sanção legal, foram submetidos ao debate público pelo Legislativo mineiro e que

receberam, desta Casa, aperfeiçoamentos na forma e no conteúdo.

Atendemos, igualmente, no último biênio, a diretrizes institucionais do Poder, com a

realização, por exemplo, do seminário “Minas de Minas”, que mobilizou toda a cadeia

produtiva da mineração, interiorizando seus trabalhos a 11 cidades do Estado. Uma

iniciativa em absoluta consonância com a diretriz institucional voltada para as
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vocações e as potencialidades mineiras, incorporando os princípios e os valores do

desenvolvimento sustentável. Seus resultados avançam, e um deles resultou na

criação, no âmbito desta Casa, da Comissão de Minas e Energia.

Outra diretriz institucional para o último biênio, visando à revisão do pacto

federativo, corresponde hoje a um movimento nacional de grande envergadura,

liderado pelo Colegiado de Presidentes de Assembléias Legislativas, fórum esse

relançado nesta Casa, em 2007, com apoio e adesão cada vez maiores. Como fruto

dessa ação institucional, está em tramitação, nas Casas Legislativas estaduais, a

proposta de emenda à Constituição Federal, que, em breve, apresentaremos ao

Congresso Nacional. Revisão que haverá de começar, necessariamente, pelo

fortalecimento e pela maior autonomia do ente municipal, pois jamais poderá haver

uma superestrutura política sólida se sua arquitetura não estiver fundada, com

alicerces profundos, ali onde está a base de todo o processo político e administrativo

da sociedade – a entidade municipal.

Iniciativa de notável repercussão e positivos resultados foi também, sem dúvida, o

fórum técnico “ICMS Solidário”, que se fez presente em 12 cidades-pólo para discutir

o Projeto de Lei nº 637/2007, que se tornou lei em janeiro deste ano. Eis um exemplo

prático de ação do Estado de Minas Gerais na busca do maior equilíbrio do pacto

federativo, buscando melhor divisão dos recursos financeiros entre os Municípios

mineiros. Outros eventos que marcaram o biênio estão representados pelo Fórum das

Águas, pelo ciclo de debates “As Novas Diretrizes do Saneamento Básico” e pelas

Conferências Estaduais dos Direitos Humanos e de políticas para as mulheres.

Iniciativas vitoriosas, de formação cidadã, a exemplo do Parlamento Jovem, assim

como o Expresso Cidadania, este premiado nacionalmente, devem ter continuidade e

ser amplamente estimuladas.

São razões que nos levam hoje a manifestar um profundo e sincero agradecimento

ao quadro parlamentar desta Casa. Não somente pela renovada e honrosa confiança

que depositou em nosso nome para presidir, mais uma vez, o Poder Legislativo do

Estado, na composição da Mesa que reúne conosco, reeleitos ou eleitos, os nobres

colegas Deputados Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente; José Henrique, 2º-Vice-

Presidente; Weliton Prado, 3º-Vice-Presidente; Dinis Pinheiro, 1º-Secretário; Hely
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Tarqüínio, 2º-Secretário; e Sargento Rodrigues, 3º-Secretário.

É com a voz plural de todos nós e com a voz da emoção pessoal que reitero esse

agradecimento ao corpo parlamentar desta Casa, aos Srs. Deputados, por tudo o que

fizeram e realizaram no último biênio em favor do desenvolvimento mineiro, sob o

signo da liberdade e da justiça, em nome dos valores democráticos que este Poder

representa. A grande força do Poder Legislativo reside, sobretudo, em sua

composição multipartidária, refletindo, nessa sua pluralidade, a capacidade de

intermediar e encaminhar conflitos e contradições latentes na sociedade aqui

representada. É nesse sentido maior que expressamos nosso agradecimento a todos

os partidos que têm assento nesta Casa, às suas Lideranças e aos seus

parlamentares. Entre Minoria e Maioria, entre Situação e Oposição, neles

encontramos sempre a abertura para o diálogo construtivo e leal toda vez que estão

em jogo os interesses superiores da sociedade e do Estado. Este é um

agradecimento que, nesta hora, torna-se imperativo para esta Presidência.

Agradecimento que queremos estender aos servidores desta Casa, das áreas

técnica, administrativa e de assessoramento direto, que reafirmaram nesse período

sua marca registrada de competência e dedicação a serviço do Poder e do trabalho

parlamentar. Queremos aqui citar, como modelo e referência da qualidade humana e

profissional de nossos servidores, simbolizando a todos, o nome desta servidora

exemplar que é a Sra. Fádua Hamdan de Matos Bayão, com quem tanto convivi

enquanto Líder do Governo, e que continua a prestar voluntariamente relevantes

serviços a este Poder.

Iniciamos agora um novo tempo. Ele assinala, como dissemos, a antevéspera de

um grande e histórico pleito eleitoral, tendo, em seu entorno macroeconômico, em

escala planetária, a nebulosa crise financeira mundial de contornos ainda não

mensuráveis. Neste momento, o mundo político é novamente convocado a

restabelecer o equilíbrio perdido. Sem recorrer, evidentemente, ao velho e hoje

anacrônico intervencionismo do Estado Leviatã, cabe agora estabelecer mecanismos

de auto-regulação dos mercados financeiros. Deve o Estado agir para que esses

novos mecanismos estejam pautados na ética e na responsabilidade, a fim de

conjurar quadros graves e mesmo agudos de instabilidade econômica, como
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acontece na atual conjuntura, com sua nefasta socialização das perdas.

A propósito, artigo também publicado hoje no jornal “O Tempo”, de autoria do Prof.

Floriano de Lima Nascimento, servidor desta Casa, depois de historiar a emergência

avassaladora do neoliberalismo, retomando as formas mais arcaicas do “laissez-faire,

laissez-passer”, sentencia: “Aqueles que, de maneira arrogante, citando trechos do

Consenso de Washington, condenavam a visão social da economia, passaram a

correr atrás da ajuda governamental para evitar a bancarrota”. E finalmente indaga:

“Será que estes ideólogos aprenderão a lição da história?”.

Este é um momento que exigirá, igualmente, uma busca cada vez maior de

integração e harmonia, respeitada a independência jurisdicional entre os agentes

responsáveis pela gestão do Estado, no Legislativo, no Executivo e no Judiciário,

assim como junto a outras instâncias de defesa do Estado Democrático de Direito.

Como esta instituição permanente e proeminente em que se tornou, pela lei

fundamental, o Ministério Público, em sua missão de defesa da ordem jurídica, do

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

E assim também outras instâncias, já na esfera auxiliar de governo, como aquela

fundada há 202 anos por Napoleão Bonaparte, quando constatou que pouco podia

saber sobre as finanças do seu Consulado, instituindo, então, a Corte de Contas,

precursora de nossos Tribunais de Contas, como o nosso Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais, que já completa 74 anos de existência.

No avanço democrático que Minas e o Brasil vêm conquistando, superando para

isso fortes resistências de uma estrutura social historicamente rígida em suas

desigualdades e privlégios - que finalmente se flexibiliza para ampliar os graus de

igualdade de direitos e de oportunidades - cabe assinalar, nesse contexto de

transformações sociais, a ação que vem sendo cumprida pela Defensoria Pública,

como acontece destacadamente em Minas Gerais. Com sua assistência, aquele que

é considerado o mais básico dos direitos humanos - o direito à Justiça - apresenta

crescente expansão pelos mecanismos de inclusão social abertos pela Defensoria

Pública.

Voltando novamente o olhar para o horizonte mais próximo de nós, para o biênio

2009-2010, ao qual devemos responder com renovado trabalho e com novas ações
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legislativas e parlamentares, queremos reafirmar nossa meta-síntese, a ampliação de

nosso diálogo com a sociedade mineira em todos os níveis de interlocução,

mantendo, igualmente, todas as diretrizes do biênio 2007-2008, que não poderiam se

esgotar em horizonte de tão curto prazo, ampliaremos suas projeções para todos os

trabalhos parlamentares de 2009-2010.

Assim, começando pelo corrente ano, teremos a realização do Fórum Técnico

sobre o Plano Decenal de Educação, cuja programação prevê etapas em todas as

regiões administrativas de Minas; da Jornada Brasil-Espanha, visando à troca de

experiências com outro Parlamento de contexto sociocultural distinto e com

problemas similares; do Programa Assembléia Aqui Comigo, levando o trabalho das

Comissões da Casa às diferentes regiões mineiras; do 8º Fórum das Águas; da

revisão do PPAG; entre outros programas e projetos deste Poder, como a justa e

digna celebração que faremos do 20º aniversário da IV Constituinte Mineira, que

promulgou a nova Carta Constitucional de Minas Gerais em 21/9/1989, um dos

marcos da luta pelo processo de redemocratização do País em nosso Estado, luta

que representou em Minas e no Brasil um elevado custo humano, político e social.

Esta data deverá ser por nós comemorada, em respeito ao seu significado histórico,

com a realização de fórum técnico já programado e a renovação da memória política

desse período.

Vale aqui recordar que dele participou intensamente, assessorando esta Casa em

todo o transcurso do processo constituinte, um jovem e brilhante professor de Direito

Administrativo da Universidade Federal de Minas Gerais, dileto discípulo do eminente

e saudoso Prof. Paulo Neves de Carvalho, o hoje ilustre e estimado Vice-Governador

Antonio Augusto Anastasia.

De seu mestre, herdou a lição primordial: “é preciso sonhar e viver o sonho, com

determinação.”

Para o melhor resultado de todas essas ações, esperamos contar, em aliança já

histórica, com a cobertura isenta, a crítica imparcial e a informação livre e

independente de outra instituição que, que como a nossa, só floresce e prospera sob

os auspícios das liberdades democráticas: a imprensa.

Como Deputados, participamos nós de um Poder político do qual não somos donos
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nem proprietários, mas sim servidores leais, legitimados pela vontade livremente

manifestada nas urnas pelo povo mineiro. É motivo, pois, de honra e de orgulho estar

neste lugar democrático e neste tempo social, no espaço político do Parlamento

mineiro.

Em horas solenes como esta, em que buscamos interpretar o pensamento e o

sentimento de uma instituição que representa e é autêntica expressão política do

povo mineiro, cabe um reencontro com a palavra sertaneja e ao mesmo tempo

universal de João Guimarães Rosa, mineiro e cidadão do mundo, cujo centenário de

nascimento celebramos em 2008. Em “Ave, Palavra”, seu verbo nos diz: “Minas é a

montanha (...), o espaço erguido (...), a suspensa região que se escala. (...) Entidade

tão vasta, feita de celebridade e lucidez, de cordilheira e história”. E esclarece: “Mas,

sendo a vez, chegada a hora, Minas entende, atende, toma tento, avança, peleja e

faz”. Essa é a Minas altaneira, verticalmente brasileira, síntese geográfica, humana e

política da diversidade nacional. É essa Minas Gerais que, como ocorre em todos os

grandes momentos históricos, tem no horizonte próximo um novo encontro marcado

com o Brasil. A ele não faltaremos! Muito obrigado.

A Presidência convida os presentes para a exposição de fotos com o balanço das

atividades do 1º biênio da 16ª Legislatura, na Galeria do Espaço Político-Cultural,

andar térreo desta Casa.

Encerramento

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência encerra a

reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de amanhã, dia

3, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 5 DE FEVEREIRO DE 2009

ATA

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 3/2/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Correspondência: Mensagens nºs 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331,

332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339 e 340/2009 (encaminhando os vetos às

Proposições de Lei nºs 18.877, 18.947, 18.876, 18.939, 18.941, 18.953, 18.865,

18.869, 18.956 e 18.922 e os Projetos de Lei nºs 2.959, 2.960, 2.961, 2.962, 2.963,

2.964, 2.965, 2.966 e 2.967/2009, respectivamente), do Governador do Estado -

Ofício nº 6/2009 (encaminhando o Projeto de Lei nº 2.968/2009), do Presidente do

Tribunal de Justiça - Ofícios e cartões - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação

de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.969 a 2.977/2009 - Requerimentos nºs 3.206 a

3.215/2009 - Requerimentos do Deputado Carlin Moura (3) - Comunicações:

Comunicações da Bancada do PDT, da Bancada do PV e das Representações

Partidárias do PPS, do PSC e do PSB, do Bloco Parlamentar Social e dos Deputados

Gilberto Abramo, Dimas Fabiano, Alencar da Silveira Jr. e Leonardo Moreira -

Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados André Quintão, João Leite, Carlos

Mosconi e Vanderlei Miranda - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de

Inscrições - Leitura de Comunicações - Requerimento do Deputado Ademir Lucas;

deferimento; discurso do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Requerimento do Deputado

Leonardo Moreira; deferimento; discurso do Deputado Leonardo Moreira -

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. - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes
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- Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra

- Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elmiro

Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira

- Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair

Nogueira - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz

Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - 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 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, a Sra. 2ª-Secretária, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Rosângela Reis, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

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

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 322/2009*

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70 da

Constituição do Estado, decidi opor veto parcial à Proposição de Lei nº 18.877, que

altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação

tributária do Estado de Minas Gerais, e a Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003,
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que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA,

por considerá-la contrária ao interesse público.

Ouvida a Secretaria de Estado de Fazenda, assim se manifestou:

Razões do Veto

A Proposição de Lei altera o “caput” do artigo 20-I da Lei nº 6.763, de 1975, para

estabelecer uma nova regra voltada para operações futuras de saída de leite.

Ocorre que o § 3º do mesmo artigo adota o critério da norma revogada, ou seja,

toma como parâmetro a quantidade anual de saída de leite no exercício anterior.

Daí a necessidade do veto parcial, para excluir o mencionado § 3º, que inviabiliza a

mudança de paradigma no sentido do aprimoramento da política pública estadual de

incentivo à produção e industrialização leiteira, contrariando o interesse público.

São essas as razões que me levam a opor veto parcial à Proposição de Lei nº

18.877, devolvendo-a ao necessário reexame dessa Egrégia Assembléia Legislativa.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 323/2009*

Belo Horizonte, 8 de janeiro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70 da

Constituição do Estado, decidi opor veto parcial à Proposição de Lei nº 18.947, que

altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, q ue consolida a legislação

tributária do Estado de Minas Gerais, a incidir sobre o seu art. 2º, por considerá-lo

inconstitucional e contrário ao interesse público.

Ouvida a Secretaria de Estado de Fazenda, assim se manifestou:

Razões do Veto

O § 62, acrescentado pelo art. 2º da Proposição de lei nº 18.947 ao art. 12 da Lei nº

6.763, de 1975, estabeleceu a possibilidade de se conceder benefício fiscal, inclusive

exoneração total de ICMS, para as operações que descreve.

Contraposto ao preceito insculpido na alínea “g” do inciso XII do § 2º do art. 155 da
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Constituição Federal, tem-se que o dispositivo dependeria, para produção regular dos

efeitos jurídicos que lhes são próprios, de prévia aprovação em deliberação

consensual dos Estados, na forma prevista no art. 1º da Lei Complementar Federal nº

24, de 7 de janeiro de 1975, que estabelece que as isenções do ICMS somente serão

concedidas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo

Distrito Federal, aplicada essa regra também a quaisquer outros incentivos ou favores

fiscais ou financeiro-fiscais, concedidos com base no imposto de circulação de

mercadorias, dos quais resulte redução ou eliminação direta ou indireta do respectivo

ônus.

A partir de informações obtidas junto à Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG,

estima-se que a renúncia tributária decorrente da isenção de imposto proposta

redundaria em considerável impacto negativo anual para a receita estadual, com

relação à qual não se apresentou medida compensatória, nos termos do art. 14 da Lei

Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

O dispositivo mostra-se também contrário ao interesse público, uma vez que a

perda de tais receitas prejudicaria o aporte de recursos destinados aos investimentos

em equipamentos, viaturas, contratação, formação e requalificação de policiais civis,

militares, bombeiros e agentes de segurança penitenciária, os quais realmente

proporcionam a modernização dos serviços prestados, essencial à melhoria da

segurança pública.

São essas as razões que me levam a opor veto ao art. 2º da Proposição de Lei nº

18.947, devolvendo-a ao necessário reexame dessa Egrégia Assembléia Legislativa.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 324/2009*

Belo Horizonte, 8 de janeiro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70 da

Constituição do Estado, decidi opor veto parcial à Proposição de Lei nº 18.876, que
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altera a Lei n° 14.699, de 6 de agosto de 2003, que  dispõe sobre formas de extinção

e garantias do crédito tributário e altera as Leis n°s 6.763, de 26 de dezembro de

1975, 13.470, de 17 de janeiro de 2000, e 14.062, de 20 de novembro de 2001, por

considerá-la em parte contrária ao interesse público.

Ouvida a Secretaria de Estado de Fazenda, assim se manifestou:

Razões do Veto

A redação proposta para o § 2º do art. 24 da Lei nº 14.699, de 2003, contraria

duplamente o interesse público.

O dispositivo estabelece prazo de cento e vinte dias, após a comunicação ao

devedor da existência do débito passível de inscrição, para a inclusão no Cadastro

Informativo de Inadimplência em relação à Administração Pública do Estado de Minas

Gerais - CADIN-MG.

Tal prazo é excessivo, não garante a regularização do débito e incentiva a

inadimplência.

Além disso, a redação proposta elimina previsão contida no dispositivo revogado,

de que o cidadão tenha prévio conhecimento da motivação do ato de inclusão de seu

débito no CADIN-MG.

São essas as razões que me levam a opor veto ao § 2º do art. 24 da Lei nº 14.699,

de 2003, alterado pela Proposição de Lei nº 18.876, devolvendo-a ao necessário

reexame dessa Egrégia Assembléia Legislativa.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 325/2009*

Belo Horizonte, 9 de janeiro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70 da

Constituição do Estado, decidi opor veto total à Proposição de Lei nº 18.939, que

declara patrimônio cultural do Estado a rota de peregrinação Caminho da Luz, por

considerá-la contrária ao interesse público.
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Ouvida a Secretaria de Cultura, assim se manifestou:

Razões do Veto

O ordenamento jurídico administrativo do Estado, em diplomas diversos, disciplina

com minudências os procedimentos a percorrer na consecução dos objetivos visados

pela proposta legislativa, relevando salientar que a Lei Delegada nº 170, de 25 de

janeiro de 2007, atribuiu ao Conselho Estadual de Patrimônio Cultural a competência

para decidir sobre o tombamento e o registro de bens, determinando a sua inscrição

no Livro de Tombos e no Livro de Registro, respectivamente.

Assim, a inobservância das normas legais vigentes, além de criar precedente pouco

recomendável, poderia comprometer o trâmite do processo que informa o registro de

bens culturais, materiais e imateriais, contrariando o interesse público.

São estas as razões que me levam a vetar integralmente a Proposição de Lei,

devolvendo-a ao necessário reexame dessa Egrégia Assembléia Legislativa.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 326/2009*

Belo Horizonte, 9 de janeiro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70 da

Constituição do Estado, decidi opor veto total à Proposição de Lei nº 18.941, que

declara patrimônio cultural do Estado a rota de peregrinação Caminho da Fé, por

contrariar o interesse público.

Ao examinar a Proposição de Lei nº 18.941 que declara patrimônio cultural do

Estado a rota de peregrinação Caminho da Fé vejo-me compelido a opor veto total

não obstante reconheça os altos propósitos que justificaram o autor do Projeto, que

tem em vista o incremento do turismo regional, atividade que tem em meu Governo

atenção especial.

Ouvida a Secretaria de Cultura, assim se manifestou:

Razões do Veto
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Ocorre que o ordenamento jurídico administrativo do Estado, em diplomas diversos,

disciplina com minudências os procedimentos a percorrer na consecução dos

objetivos visados pela proposta legislativa, relevando salientar que a Lei Delegada nº

170, de 25 de janeiro de 2007, atribuiu ao Conselho Estadual de Patrimônio Cultural a

competência para decidir sobre o tombamento e o registro de bens, determinando a

sua inscrição no Livro de Tombos e no Livro de Registro, respectivamente.

Assim, a inobservância das normas legais vigentes, além de criar precedente pouco

recomendável, poderia comprometer a lisura do processo que informa o registro de

bens culturais, materiais e imateriais, contrariando o interesse público.

São estas as razões que me levam a vetar integralmente a Proposição de Lei,

devolvendo-a ao necessário reexame dessa Egrégia Assembléia Legislativa.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 327/2009*

Belo Horizonte, 9 de janeiro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70 da

Constituição do Estado, decidi opor veto total à Proposição de Lei nº 18.953, que

declara patrimônio cultural do Estado o processo artesanal de fabricação do doce

denominado pé-de-moleque produzido no Município de Piranguinho, por contrariar o

interesse público.

Razões do Veto

Ocorre que o ordenamento jurídico administrativo do Estado, em diplomas diversos,

disciplina com minudências os procedimentos a percorrer na consecução dos

objetivos visados pela proposta legislativa, relevando salientar que a Lei Delegada nº

170, de 25 de janeiro de 2007, atribuiu ao Conselho Estadual de Patrimônio Cultural –

CONEP a competência para decidir sobre o tombamento e o registro de bens,

determinando a sua inscrição no Livro de Tombos e no Livro de Registro

respectivamente.



____________________________________________________________________________
28

Instalado em maio de 2008, o CONEP vem-se mostrando importante instrumento

de gestão compartilhada da política de proteção ao patrimônio cultural em Minas

Gerais, em atendimento ao comando do art. 209 da Constituição do Estado.

A esse respeito, a Secretaria de Cultura manifestou-se no sentido de que a

pretensão normativa inscrita no Projeto de Lei nº 2.719/2008 e que deu origem à

Proposição de Lei nº 18.953 inverteria “o sentido processual dos atos administrativos

de proteção, determinando “a priori”, sem a participação dos órgãos públicos

[competentes] e da sociedade, o registro de determinado bem”.

A Proposição de Lei nº 18.953, ao declarar aprioristicamente o processo artesanal

do doce denominado pé-de-moleque como patrimônio cultural do Estado e determinar

que o Poder Executivo formalmente promova o registro, não só inverte as fases

processuais, como também esvazia as competências deliberativas do CONEP.

Assim, a inobservância das normas legais vigentes, além de criar precedente pouco

recomendável, poderia comprometer a regular e especializada formação do processo

administrativo que visa ao registro de bens culturais, materiais e imateriais,

contrariando o interesse público.

São estas as razões que me levam a vetar integralmente a Proposição de Lei,

devolvendo-a ao reexame dessa Egrégia Assembléia Legislativa.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 328/2009*

Belo Horizonte, 12 de janeiro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70 da

Constituição do Estado, decidi opor veto total à Proposição de Lei nº 18.865, que

dispõe sobre a Política Estadual de Apoio e Incentivo aos Serviços Municipais de

Gestão Ambiental, por considerá-la inconstitucional e contrária ao interesse público.

Ouvida a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, assim se manifestou:

Razões do Veto
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A iniciativa é de grande relevância.

Contudo, a despeito da nobre intenção que envolve o Projeto, as medidas ali

inseridas acarretam sensível impacto aos cofres públicos.

Ademais, a criação de despesas para o Estado não se faz acompanhada das

correspondentes fontes e impactos, conforme preceitua a Lei de Responsabilidade

Fiscal, contrariando o interesse público.

São essas as razões que me levam a opor veto total à Proposição de Lei nº 18.865,

devolvendo-a ao necessário reexame dessa Egrégia Assembléia Legislativa.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 329/2009*

Belo Horizonte, 12 de janeiro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70 da

Constituição do Estado, decidi opor veto total à Proposição de Lei nº 18.869, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição das Alagoas o imóvel

que especifica, por considerá-la contrária ao interesse público.

Ouvida a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, assim se manifestou:

Razões do Veto

“Contrária, pelo fato de a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais possuir

interesse na utilização do imóvel para edificar as instalações físicas do 4º Pelotão da

4ª Companhia Independente PM.

Ressaltamos ainda que o Pelotão encontra-se instalado precariamente num imóvel

residencial, locado pelo Conselho Comunitário de Segurança Preventiva de

Conceição das Alagoas.”

São essas as razões que me levam a opor veto à Proposição de Lei nº 18.869,

devolvendo-a ao necessário reexame dessa Egrégia Assembléia Legislativa.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.”
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- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 330/2009*

Belo Horizonte, 12 de janeiro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70 da

Constituição do Estado, decidi opor veto parcial à Proposição de Lei nº 18.956, que

dispõe sobre o Conselho Estadual de Turismo - CET, por considerá-la, em parte,

contrária ao interesse público.

Ouvida a Secretaria de Estado de Turismo, assim se manifestou:

Razões do Veto

“Consideramos, salvo melhor juízo, que a elaboração da proposta orçamentária

anual é um ato tipicamente político, que se traduz em um importante instrumento de

viabilização do planejamento do Governo, e que, portanto, não deveria estar passível

de ingerências por parte do Conselho Estadual de Turismo – CET, uma vez que a

Proposição de Lei em questão, segundo disposto no seu art. 3º, “caput”, prevê que a

maioria dos membros do CET pertence à sociedade civil organizada.

Cumpre ressaltar, no particular, que nem ao Conselho Estadual do Patrimônio

Cultural – CONEP (cf. Lei Delegada nº 170, de 25 de janeiro de 2007), nem ao

Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM (cf. Lei Delegada nº 178, de 29

de janeiro de 2007) – os quais se menciona apenas para exemplificar – foi delegada a

competência de se manifestarem sobre a proposta orçamentária anual das

Secretarias a que se vinculam, não obstante o fato de ambos apresentarem

composição paritária.

Assim, pelo exposto, e tendo em vista que o CET integra a área de competência da

Secretaria de Turismo por subordinação administrativa (art. 4º da Lei Delegada nº

129, de 25 de janeiro de 2007), opinamos pela conveniência de se vetar o inciso IV,

do art. 2º, da Proposição de Lei nº 18.956.”

São essas as razões que me levam a opor veto ao inciso IV do art. 2º da

Proposição de Lei nº 18.956, devolvendo-a ao necessário reexame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa.
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Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 331/2009*

Belo Horizonte, 13 de janeiro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70 da

Constituição do Estado, decidi opor veto parcial à Proposição de Lei nº 18.922, que

altera as Leis n° 15.293, de 5 de agosto de 2004, n ° 15.464, n° 15.465, n° 15.466 e n°

15.467, de 13 de janeiro de 2005, e n° 15.961, de 3 0 de dezembro de 2005, e cria a

carreira de Médico da Área de Seguridade Social, por considerá-la, em parte,

inconstitucional e contrária ao interesse público.

Ouvida a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, assim se manifestou:

Razões do Veto

O Projeto de Lei encaminhado à Assembléia Legislativa se sustenta no novo

modelo adotado pelo Poder Executivo do Estado, com carreiras amplas e

multifuncionais.

No IPSEMG, a fusão de cerca de noventa classes de cargos preexistentes em três

carreiras deu à instituição a flexibilidade necessária para o planejamento de sua força

de trabalho.

Contudo, Emenda parlamentar acrescentou ao texto original do Projeto de Lei o

parágrafo único do art. 3º da Lei n° 15.465, de 200 5, que institui especialidades nas

carreiras de Analista de Seguridade Social, Técnico de Seguridade Social e Auxiliar

de Seguridade Social, do Grupo de Atividades de Seguridade Social do Poder

Executivo.

Trata-se de dispositivo que destoa e se opõe ao novo modelo de carreiras do Poder

Executivo, na medida em que restabelece a antiga estrutura que, de forma

fragmentada, vinculava cada cargo a uma categoria funcional específica.

Manifesta, portanto, sua contrariedade ao interesse público e ao Princípio da

Eficiência, consagrado no art. 13 da Constituição do Estado.
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Também de se ressaltar sua contrariedade à competência privativa prevista nas

alíneas “b” e “e” do inciso III do art. 66, da Constituição do Estado.

São essas as razões que me levam a opor veto ao parágrafo único do art. 3º da Lei

n° 15.465, de 2005, acrescentado pelo art. 5º da Pr oposição de lei nº 18.922,

devolvendo-a ao necessário reexame dessa Egrégia Assembléia Legislativa.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 332/2009*

Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2008.

Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,

Apraz-me encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que dá a

denominação de José de Araújo Fonseca à Escola Estadual de ensino fundamental

(anos iniciais e anos finais) do Distrito de Sucanga, no Município de Poté.

A denominação ora proposta foi sugerida à Pasta de Educação pelo Colegiado

daquela unidade de ensino, que deseja perpetuar a memória de um grande benfeitor

do ensino naquele Distrito. De fato, José de Araújo Fonseca foi dedicado batalhador

pela causa da educação, inclusive doando ao Estado o imóvel que abriga a sede

daquele estabelecimento.

São essas as razões que me levam a solicitar a aprovação do Projeto.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

Justificação

O presente projeto de lei propõe que seja alterada a denominação da Escola

Estadual de Sucanga, de ensino fundamental (anos iniciais e anos finais), situada na

Rua Poté, s/nº, Distrito de Sucanga, no Município de Poté, para Escola Estadual José

Araújo Fonseca, de ensino fundamental (anos iniciais e anos finais).

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

Escola Estadual de Sucanga que, em reunião realizada no dia 19/09/08, homologou,
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pela maioria dos votos dos seus membros, a indicação do nome Escola Estadual

José Araújo Fonseca para denominação da referida unidade de ensino.

José Araújo Fonseca nasceu em Virgem da Lapa, filho do Sr. Joaquim de Souza

Cunha e da Sra. Ocarlina de Araújo Fonseca. Com menos de 11 anos, mudou-se

para o Distrito de Sucanga onde, com seu jeito simples e modesto, tornou-se um

homem de grande influência e referência pessoal. Não teve oportunidade de estudar;

no entanto, falava da importância de se aprender a ler e escrever. Demonstrando o

quanto gostaria que todos fossem para a escola, deu o primeiro passo para instruir as

crianças de Sucanga doando o terreno para a construção da escola.

O homenageado nasceu no dia 18/10/1915 e faleceu no dia 28/02/2000.

Cumpre registrar que, no Município de Poté, não existe estabelecimento, instituição

ou próprio público do Estado com igual denominação.

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

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

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

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

do Estado.

Belo Horizonte, 9 de dezembro de 2008.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 2.959/2009

Dá a denominação de José Araújo Fonseca à Escola Estadual de ensino

fundamental (anos iniciais e anos finais) do Distrito de Sucanga, no Município de

Poté.

Art. 1º - A Escola Estadual de Sucanga, de ensino fundamental (anos iniciais e anos

finais), situada na Rua Poté, s/nº, do Distrito de Sucanga, no Município de Poté,

passa a denominar Escola Estadual José Araújo Fonseca, de ensino fundamental

(anos iniciais e anos finais).

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

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

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

Regimento Interno.
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* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 333/2009*

Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2008.

Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, projeto de lei anexo que autoriza a Fundação João Pinheiro a

ressarcir à Associação dos Empregados da referida Fundação - AEFJP -, os gastos

despendidos na edificação da sede do seu Clube Campestre, em imóvel de sua

propriedade.

Tal Associação é uma entidade sem fins lucrativos, que sempre exerceu um papel

de grande importância na vida dos servidores da Fundação, buscando o bem-estar de

seus filiados e promovendo o lazer dos mesmos e de suas famílias.

Para a edificação da sede do Clube e indispensáveis complementos, como:

piscinas, ginásios, quadras poliesportivas, campos de futebol, bar e vestiários, foram

aplicados recursos próprios da Associação, tendo a mesma sempre se preocupado

em manter o Clube em perfeito estado de conservação por mais de vinte anos.

No entanto, por razões de ordem financeira, a Associação optou por restituir o

referido imóvel à Fundação João Pinheiro, decisão que traz evidente benefício

estatal, dada a enorme valorização do imóvel, que recebe um Clube completo para

lazer de uma gama ainda maior de servidores do Estado.

Destarte, o Estado reconhecendo as vantagens auferidas com a construção

daquela praça de lazer e esporte, em área de sua propriedade, determinou a

realização de laudo pericial pela Seplag, com vistas a determinar o valor da

indenização pleiteada pela Associação.

A acolhida da proposta pela augusta Assembléia Legislativa possibilitará àquela

Associação recompor suas reservas financeiras.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.960/2009

Dispõe sobre indenização à Associação dos Empregados da Fundação João

Pinheiro.
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Art. 1º - Fica a Fundação João Pinheiro - FJP - autorizada a ressarcir à Associação

dos Empregados da Fundação João Pinheiro - AEFJP -, os gastos despendidos com

a edificação da sede do seu Clube Campestre, em imóvel de sua propriedade,

situado na Avenida José Cândido da Silveira, nº 2000, Bairro Horto Florestal, nesta

Capital.

Parágrafo único - O valor da indenização será apurado em laudo pericial do setor

de engenharia e agrimensura da Superintendência Central de Recursos Logísticos e

Patrimônio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de

dotação orçamentária própria.

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 334/2009*

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008.

Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,

Apraz-me encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o Projeto de Lei incluso, que dá a

denominação de Escola Estadual Professora Maria Lúcia Gomes Ribeiro à Escola

Estadual de Ensino Fundamental do Distrito de Pedro Versiani, no Município de

Teófilo Otoni.

A medida consubstanciada na proposta tem em vista acolher solicitação do

Colegiado daquela unidade de ensino do Município de Teófilo Otoni, que deseja

homenagear a memória da Professora Maria Lúcia Gomes Ribeiro, que no curso de

toda a sua vida profissional foi exemplar batalhadora pela causa do ensino naquela

região. Ocupou o cargo de Diretora Escolar por dois mandatos, no desempenho dos

quais deixou a marca de sua competência e integridade.

Foram estas razões que levaram a Secretária de Estado de Educação a me

encaminhar o presente pedido e que ora submeto ao criterioso exame dessa augusta

Casa.
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Aécio Neves, Governador do Estado.

Justificação

O presente projeto de lei propõe que seja dada a denominação de Escola Estadual

Professora Maria Lúcia Gomes Ribeiro, de ensino fundamental, à Escola Estadual de

Ensino Fundamental, localizada no Córrego da Areia-Fazenda Saudade, Distrito de

Pedro Versiani, no Município de Teófilo Otoni.

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

Estadual de Ensino Fundamental que, em reunião realizada no dia 18/08/2008,

homologou, pela unanimidade dos votos dos seus membros, a indicação do nome

Escola Estadual Professora Maria Lúcia Gomes Ribeiro, para denominação da

referida unidade de ensino.

Maria Lúcia Gomes Ribeiro nasceu no Município de Duque de Caxias, Rio de

Janeiro,filha do Sr.José Alves de Oliveira e Srª Laura Gomes Ribeiro, vindo morar em

Teófilo Otoni aos dois anos de idade. Construiu sua história conquistando o respeito e

a consideração de todos. Começou sua carreira como alfabetizadora em várias

comunidades da região, exercendo o cargo de Diretor Escolar por dois mandatos. A

escolha da denominação ocorreu em reconhecimento à dedicação que a

homenageada demonstrou à comunidade na área do ensino, ampliando o

atendimento escolar.

A homenageada nasceu em 02/02/1954 e faleceu em 03/09/2002.

Cumpre registrar que, no Município de Teófilo Otoni, não existem estabelecimento,

instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

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

os requisitos fixados pela Lei n2 13.408, de 21/12/1999, que dispõe sobre a

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

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

do Estado.

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2008.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 2.961/2009

Dá a denominação de Escola Estadual Professora Maria Lúcia Gomes Ribeiro, de
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ensino fundamental, à Escola de ensino fundamental do Distrito de Pedro Versiani, no

Município de Teófilo Otoni.

Art. 1º - A Escola Estadual de ensino fundamental, localizada no Córrego da Areia –

Fazenda Saudade, do Distrito de Pedro Versiani, no Município de Teófilo Otoni, passa

a denominar-se Escola Estadual Professora Maria Lúcia Gomes Ribeiro, de ensino

fundamental.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 335/2009*

Belo Horizonte, 13 de janeiro de 2009.

Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,

No exercício de atribuição que me confere o inciso V do art. 90, da Constituição do

Estado, apraz-me encaminhar a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

egrégia Assembléia Legislativa, o Projeto de lei incluso, que autoriza o Poder

Executivo a permutar com José Barcelos Costa os imóveis que especifica.

A permuta de que trata o Projeto, proposta pela Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão, está acompanhada de Nota Técnica de sua Diretoria Central

de Gestão da Superintendência Central de Recursos Logísticos e Patrimônio, na qual

estão delineadas as razões que recomendam a transação.

Faço juntar a esta parte da manifestação da Seplag, para maiores esclarecimentos

dos Senhores Deputados.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Em 13 de janeiro de 2009.

O Estado de Minas Gerais é proprietário de uma área de 2.530,83m2,

remanescente de uma área maior de 34.111,00m2, neste Município, adquirida por

meio de desapropriação para a construção da Via Expressa Leste-Oeste (Av.
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Juscelino Kubitschek de Oliveira), no lugar denominado Fazenda do Tejuco,

matriculado sob nº 18.495, do Livro 2, no cartório de Registro de Imóveis de Belo

Horizonte.

O terreno faz parte da margem da Via Expressa Leste-Oeste e é bastante irregular,

o que impossibilita a construção de qualquer benfeitoria ou projeto de aproveitamento

por parte do Estado.

O Senhor José Barcelos Costa solicitou a permuta do imóvel de propriedade

estadual, pelo imóvel de sua propriedade, com melhor topografia, constituído pelos

lotes nºs 02 e 03-A, na Quadra 14, 5ª Seção, do Bairro São Francisco, em Belo

Horizonte, registrados sob matrículas de nºs 66.008 e 72.198, respectivamente,

ambas do Livro 2, do Cartório do 6º Ofício de Registro de Imóveis da Belo Horizonte.

Consultados os órgãos envolvidos, DER-MG e BHtrans, os mesmos não

apresentaram óbice à permuta.

O terreno estadual foi avaliado em R$154.380,63 (cento e cinqüenta e quatro mil e

trezentos e oitenta reais e sessenta e três centavos), mas a transação se dará sem

torna entre as partes, tendo em vista o interesse de ambos.

No caso em tela, é sabido que o Estado de Minas Gerais é locatário de um galpão

no Bairro São Francisco, utilizado pela Bolsa de Materiais. Esta Bolsa é de suma

importância para o Estado, por ser um projeto que permite a transferência de

materiais em desuso ou postos em disponibilidade pelos órgãos públicos a outros

órgãos ou instituições, reduzindo gastos com aquisição e armazenamento de

materiais de consumo.

Por outro lado, tem-se que o Estado é proprietário de uma área remanescente

(sobra de terreno), adquirida por meio de desapropriação para a construção da Via

Expressa Leste-Oeste. Esta área é bastante irregular, não permitindo a construção de

qualquer benfeitoria, isto é, incapaz de ser aproveitada por projetos do Estado.

Confrontando ao fundo com essa área remanescente, tem-se o Loteamento

Califórnia. O responsável por esse loteamento, com o intuito de criar uma via de

acesso para seu empreendimento pela Via Expressa, mostrou-se interessado em

permutar o terreno de propriedade estadual por um terreno de valor similar no Bairro

São Francisco, a sete quarteirões do galpão alugado atualmente pela Bolsa de
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Materiais.

Objetivando a redução dos gastos públicos, seria interessante a aquisição de um

imóvel na localidade, vez que a estratégia logística já desenvolvida pelo Estado seria

aproveitada, para recebimento e distribuição de materiais, e a despesa de aluguel,

por sua vez, suprimida. Vale ressaltar que os lotes oferecidos para permuta são

regulares, apresentado topografia adequada para a construção de quaisquer

benfeitorias, além de serem bem localizados, distando quatro quarteirões do Anel

Rodoviário, entre as Avenidas Carlos Luz e Presidente Antônio Carlos.

Observo que aparece, neste momento, para a Administração Pública, a

oportunidade de permutar um imóvel ocioso, por outro, passível de uso por órgãos

públicos. Assim, se a proposta de permuta não for concretizada, dificilmente o Estado

de Minas Gerais conseguirá alienar o imóvel da Via Expressa, por tratar-se de sobra

de terreno e área de difícil edificação.

Portanto, não vemos óbice jurídico para a permuta pretendida entre o imóvel à Av.

Juscelino Kubitschek e os lotes nºs 02 e 03-A, a Quadra 14, 5ª Seção, do Bairro São

Francisco, vez que atendido o critério de oportunidade e conveniência e respeitado o

princípio da razoabilidade.

Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI Nº 2.962/2009

Autoriza o Poder Executivo a permutar com José Barcelos Costa os imóveis que

especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar imóvel com a área de

2.530,83m2, situado na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck entre as estacas

36 + 800m a 49 + 10,00m – estaqueamento do projeto DER-MG Via Expressa Leste-

Oeste – trecho Anel Rodoviário – Avenida III – Lote 10, em Belo Horizonte,

remanescente da área de 34.111,00m2, desapropriada para a construção da Via

Expressa Leste-Oeste, matriculado sob o nº 18.495, do Livro 2, no Cartório do 3º

Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte, por imóvel de

propriedade de José Barcelos Costa, constituído pelos lotes nºs 02 e 03-A, da quadra

14, 5ª seção, do Bairro São Francisco, em Belo Horizonte, registrados sob as

matrículas nºs 66.008 e 72.198, respectivamente, do livro 2, do Cartório do 6º Ofício



____________________________________________________________________________
40

de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte.

Art. 2º - A permuta far-se-á sem torna para as partes.

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

- 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 336/2009*

Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,

No exercício de atribuição que me confere o art. 90, inciso V, da Constituição do

Estado, apraz-me encaminhar a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

egrégia Assembléia Legislativa, o Projeto de lei incluso, que dá a denominação de

Escola Estadual Professora Daura de Carvalho Neto à Escola Estadual de Ensino

Fundamental do Distrito de Antônio Pereira, do Município de Ouro Preto.

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

Educação que, acolhendo solicitação do Colegiado daquele estabelecimento escolar,

deseja homenagear a memória da Professora Daura de Carvalho Neto, profissional

do ensino que dedicou o melhor dos seus esforços à causa da educação nos

municípios de Ouro Preto e Mariana.

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

Projeto.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

Justificação

O presente projeto de lei propõe que seja dada a denominação de Escola Estadual

Professora Daura de Carvalho Neto, de ensino fundamental, à Escola Estadual de

Ensino Fundamental, Distrito de Antônio Pereira, Município de Ouro Preto.

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

Escola Estadual de Ensino Fundamental que, em reunião realizada no dia 04.08.2008

homologou, pela unanimidade dos votos dos seus membros, a indicação do nome

Escola Estadual Professora Daura de Carvalho Neto para denominação da referida
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unidade de ensino.

Daura de Carvalho Neto iniciou sua carreira como pedagoga no Colégio

Providência, no Município de Mariana, indo depois para Antônio Pereira para lecionar

na Escola Distrital Mista, com turma multisseriada. Além de ensinar o convencional,

trabalhava também como culinária. Era uma professora muito respeitada e iluminada.

Segundo depoimento dos ex-alunos, Daura tratava todos com muita simplicidade,

carinho e conquistou o respeito e a admiração por todos que com ela conviviam.

A homenageada nasceu no dia 03.03.1901 e faleceu no dia 14.01.1993.

Cumpre registrar que, no Município de Ouro Preto, não existem estabelecimento,

instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

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

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

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

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

do Estado.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 2.963/2009

Dá a denominação de Escola Estadual Professora Daura de Carvalho Neto à

Escola Estadual de Ensino Fundamental do Distrito de Antônio Pereira, do Município

de Ouro Preto.

Art. 1º - A Escola Estadual de Ensino Fundamental, situada no Distrito de Antônio

Pereira, do Município de Ouro Preto, passa a se denominar Escola Estadual

Professora Daura de Carvalho Neto, de Ensino Fundamental.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM N° 337/2009*

Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2009.
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Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Apraz-me encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa egrégia Assembleia Legislativa, o incluso projeto de lei, que dá a

denominação de Escola Estadual Dr. José Esteves Rodrigues, de Ensino

Fundamental e Médio, à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, do

Município de Janaúba.

A Secretária de Estado de Educação, acolhendo solicitação do Colegiado Escolar

da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, encaminha-me proposta de

denominação daquela unidade de ensino, que passará a denominar-se Escola

Estadual Dr. José Esteves Rodrigues, de Ensino Fundamental e Médio, do Distrito de

Quem Quem, do Município de Janaúba.

Assevera a Secretária de Estado de Educação que o homenageado, natural de

Sete Lagoas/MG, foi Deputado Federal por vários mandatos, oportunidade em que

desenvolveu importante papel em prol do desenvolvimento da região Norte de Minas,

construindo estradas, aeroportos, hospitais e escolas. Ademais disso, foi o doador do

terreno onde a referida escola foi construída.

Trata-se, como se vê, de justa homenagem à memória do cidadão que prestou

assinalados serviços a Janaúba e região, razão por que solicito a aprovação do

projeto.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

Justificação

O presente projeto de lei propõe que seja dada a denominação de Escola Estadual

Dr. José Esteves Rodrigues, de ensino fundamental e médio à Escola Estadual de

Ensino Fundamental e Médio, situada na Avenida Teófilo Pires, s/nº, no Município de

Janaúba.

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

Escola Estadual de Ensino Médio que, em reunião realizada no dia 06/08/08,

homologou, pela unanimidade dos votos dos seus membros, a indicação do nome

Escola Estadual Dr. José Esteves Rodrigues para denominação da referida unidade

de ensino.
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José Esteves Rodrigues, natural de Sete Lagoas, se destacou como político ilustre

ingressando na política em 1931 e tornando-se Deputado Federal em 1945,

exercendo essa função por vários mandatos, até 1961. Desenvolveu importante papel

em prol do desenvolvimento da região Norte de Minas, construindo estradas,

aeroportos, hospitais e escolas. A homenagem se justifica por ter sido o doador do

terreno onde a referida escola foi construída.

O homenageado nasceu em 16/10/1903 e faleceu em 29/08/1967.

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

instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

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

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

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

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

do Estado.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2008.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 2.964/2009

Dá a denominação de Escola Estadual Dr. José Esteves Rodrigues, de Ensino

Fundamental e Médio, à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio do

Município de Janaúba.

Art. 1° - A Escola Estadual de Ensino Fundamental e  Médio, situada na Avenida

Teófilo Pires, s/nº, Distrito de Quem Quem, no Município de Janaúba, passa a se

denominar Escola Estadual Dr. José Esteves Rodrigues, de Ensino Fundamental e

Médio.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 338/2009*

Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2009.
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Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, o Projeto de lei anexo, que dá a denominação de Escola

Estadual Joaquim Alves de Carvalho, à Escola Estadual de Ensino Médio, no

Município de Olaria.

A medida consubstanciada na proposta tem em vista acolher solicitação do

Colegiado daquela unidade de ensino, no Município de Olaria, objetivando

homenagear a memória do Sr. Joaquim Alves de Carvalho, homem honrado, sábio e

trabalhador. Exerceu, por vários anos, a função de auxiliar de serviços gerais,

efetivado por concurso público, até aposentar-se por invalidez.

Por estas razões, a Secretária de Estado de Educação encaminhou o presente

pedido, que submeto à apreciação dessa augusta Casa.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

Justificação

O presente projeto de lei propõe que seja dada a denominação de Escola Estadual

Joaquim Alves de Carvalho, de ensino médio, à Escola Estadual de Ensino Médio,

localizada no Município de Olaria.

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

Escola Estadual de Ensino Médio que, em reunião realizada no dia 05/04/2008,

homologou, pela unanimidade dos votos dos seus membros, a indicação do nome

Escola Estadual Joaquim Alves de Carvalho, para denominação da referida unidade

de ensino.

Joaquim Alves de Carvalho nasceu no Arraial de Santo Antônio de Olaria, Município

de Olaria, Minas Gerais, filho do Sr. Joaquim de Assis Alves e da sra Umbelina

Carvalho de Oliveira.

Através das experiências vividas, tornou-se um homem honrado, sábio e

trabalhador.

Exerceu por vários anos a função de auxiliar de serviços gerais, efetivado por

concurso público, até aposentar-se por invalidez.

Cumpre registrar que, no Município de Olaria, não existem estabelecimento,
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instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

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

os requisitos fixados pela Lei n° 13.408, de 21/12/ 1999, que dispõe sobre a

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

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

do Estado.

Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2008.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 2.965/2009

Dá a denominação de Escola Estadual Joaquim Alves de Carvalho, de ensino

médio, à Escola Estadual de Ensino Médio, no Município de Olaria.

Art. 1º - A Escola Estadual de Ensino Médio, localizada no Município de Olaria,

passa a denominar Escola Estadual Joaquim Alves de Carvalho, de ensino médio.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 339/2009*

Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,

Apraz-me encaminhar a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

egrégia Assembléia Legislativa, o Projeto de lei incluso, que define nova categoria de

manejo para a Área de Proteção Especial da Região da Gruta do Rei do Mato, no

Município de Sete Lagoas.

A providência de que trata o Projeto se insere no contexto de uma série de

realizações que o Governo, por meio das Políticas Públicas de Meio Ambiente, vem

implementando no Estado.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, por

intermédio do Instituto Estadual de Florestas - IEF -, elaborou justificativa contendo os

motivos que a levaram a apresentar a presente proposta, e que ora faço chegar a
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esta Casa, com vistas a uma maior compreensão do alcance da medida.

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

Em 21de janeiro de 2009.

A preocupação com o sítio onde se insere a Gruta Rei do Mato, com a preservação

de sua integridade e dos vestígios de culturas antepassadas nela existentes, levou o

Poder Público do Estado de Minas Gerais, através da Lei Estadual nº 8.670, de

27/10/1984, a colocar sob sua tutela a fauna, a flora, os monumentos naturais que

compõem a área protegida desta gruta, bem como os vestígios paleoamerindios, as

grutas e abrigos contendo esses vestígios, as jazidas arqueológicas ou pré-históricas

de qualquer natureza existentes no interior dos seus limites. Desta época em diante,

várias administrações de diferentes áreas institucionais encarregaram-se da direção

desta área de proteção especial, deixando todas elas a marca de suas intervenções

que resultaram nos impactos constantes do Relatório Técnico apresentado em anexo.

Com o advento do Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC -,

disposto na Lei Federal nº 9985/2000 e cujo regulamento se encontra no Decreto

Federal de nº 4340/2002, surgiu a oportunidade de se redefinir a função desta

unidade de proteção especial, de categoria de manejo não contemplada neste

sistema e, nem no estadual, estabelecido pela Lei 14309/2002. Contudo a Lei Federal

nº 9985/2000 e o seu regulamento, respectivamente em seus arts. 55 e 40, remetem

a solução deste lapso legal para a redefinição da antiga categoria de manejo que no

passado serviu aos objetivos de preservação daquele sítio para uma nova categoria

que melhor combine os atuais objetivos de preservação com os do passado. Esta

adequação deverá ser feita através de norma legal do mesmo nível hierárquico da

norma vigente.

Atendendo a estes dispositivos legais, o Instituto Estadual de Florestas preparou

este estudo de redefinição de categoria de manejo para a região de Proteção

Especial da Gruta Rei do Mato, a fim de submetê-lo a decisão do Poder Legislativo
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Estadual.

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Instituto Estadual de Florestas - IEF-MG

PROJETO DE LEI Nº 2.966/2009

Define nova categoria de manejo para a Área de Proteção Especial da Região da

Gruta do Rei do Mato, no Município de Sete Lagoas.

Art. 1º - A Área de Proteção Especial da Região da Gruta Rei do Mato, no Município

de Sete Lagoas, instituída pela Lei n° 8.670, de 27  de setembro de 1984, fica definida

no grupo de proteção integral, na categoria de monumento natural estadual, nos

termos do art. 55, da Lei Federal nº 9.985, de 8 de junho de 2000, e do art. 40 do

Decreto Federal nº 4.340, de 22 agosto de 2002.

Art. 2º - A Área de Proteção Especial de que trata o art. 1º passa a se denominar

Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato.

Art. 3º - Para desapropriação de pleno domínio, mediante acordo ou judicialmente,

ficam declarados de utilidade pública e de interesse social, os terrenos e respectivas

benfeitorias situados na área de 141,3679 ha e perímetro de 5385,01 m destinados

ao Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato, no Município de Sete Lagoas,

cujos limites e confrontações estão descritos no Memorial Descritivo do Anexo desta

lei.

Art. 4º - Compete ao Instituto Estadual de Florestas - IEF - implantar e administrar o

Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato, promover a desapropriação de

pleno domínio dos imóveis de que trata esta lei, podendo adotar, se alegar urgência,

os procedimentos previstos no art. 15 do Decreto-Lei nº 3365 de 21 de junho de

1941, bem como no prazo de cento e oitenta dias após a publicação desta lei,

constituir o seu Conselho Consultivo.

Art. 5º - O IEF, mediante instrumento próprio de cooperação, desenvolverá ações

de parceria com o Município de Sete Lagoas, em cuja jurisdição está inserido o

monumento natural de que trata esta lei, bem como, com organizações não

governamentais e outras instituições, de caráter público ou privado, para o

desenvolvimento das atividades próprias desta unidade de conservação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO

(a que se refere o art. 3º da Lei nº , de de de 2009)

Memorial Descritivo da Gruta Rei do Mato - Sete Lagoas

O imóvel de que trata o art. 3º da Lei nº , de de 20009, é delimitado por um polígono

irregular, cuja medição se inicia no vértice 01, na BR-040, no eixo das coordenadas E

575 50,46 e N 7844 747,60, utilizando a projeção UTM e Datum SAD/69; com

azimute de 206º50’45” e distância de 110,03m, projeta o vértice 02 de coordenadas E

575 480,58 e N 7844 649,60; com azimute de 216º23’58’’ e distância de 78,71m,

busca o vértice 03 de coordenadas E 575 433,61 e N 7844 586,37; com azimute de

186º27’06” e distância de 68,22m, descobre o vértice 04 de coordenadas E 575

425,62 e N 7844 518,62; com azimute de 149º28’31” e distância de 98,72m,

conceitua o vértice 05 de coordenadas E 575 475,25 e N 7844 433,28; com azimute

de 130º58’48” e distância de 42,94m, confere o vértice 06 de coordenadas E 575

507,55 e N 7844 404,98; com azimute de 161º59’53” e distância de 50,99, conserva o

vértice 07 de coordenadas E 575 523,11 e N 7844 356,42; com azimute de

199º07’25” e distância de 3,71m, prende o vértice 08 junto à Portaria de coordenadas

E 575 521,88 e N 7844 352,92; com azimute de 123º05’25” e distância de 24,28m,

obstrui o vértice 09 de coordenadas E 575 542,17 e N 7844 339,58; com azimute de

177º24’20” e distância de 137,52m, adapta o vértice 10 de coordenadas E 575 547,82

e N 7844 202,18; com azimute de 179º04’01” e distância de 240,69m, constrói o

vértice 11 de coordenadas E 575 550,73 e N 7843 961,51; com azimute de

191º16’59” e distância de 77,02m, abriga o vértice 12, onde abandona a BR-040, e

inicia confrontação no trevo com a MG-238 de coordenadas E 575 535,34 e N 7843

886,04; com azimute de 223º28’03” e distância de 182,64m, conta com o vértice 13

de coordenadas E 575 409,14 e N 7843754,01; com azimute de 228º12’13” e

distância de 177,68m, acata o vértice 14 de coordenadas E 575 276,19 e N 7843

636,14; com azimute de 232º52’53” e distância de 153,63m, acolhe o vértice 15 de

coordenadas E 575 153,30 e N 7843 543,95; com azimute de 248º38’23” e distância

de 127,42m, contribui com o vértice 16 de coordenadas E 575 034,44 e N 7843

498,03; com azimute de 286º59’16” e distância de 184,28m, descobre o vértice 17 de

coordenadas E 574 858,43 e N 7843 552,61; com azimute de 329º07’42” e distância
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de 312,06m, compõe o vértice18 de coordenadas E 574 699,42 e N 7843 821,12;

com azimute de 346º23’58” e distância de 260,90m, crava o vértice 19 de

coordenadas E 574 639,12 e N 7844 074,96; com azimute de 319º32’19” e distância

de 256,84m, acondiciona o vértice 20, distante do marco quilométrico 44, cinqüenta

metros, onde abandona a MG-238, no eixo das coordenadas E 574 473,26 e N 7844

271,06; com azimute de 43º25’46” e distância de 386,69m, aloja o vértice 21, entre

meios a dois pés de coqueiros, no eixo das coordenadas E 574 740,25 e N 7844

550,79; com azimute de 25º27’20” e distância de 484,07m, depara com o vértice 22

onde termina confrontação com a Pedreira da Vitrine e inicia confrontação com a

Fazenda Bocaina no eixo das coordenadas E 574 950,12 e N 7844 987,00; com

azimute de 354º23’17” e distância 65,02m, ajusta o vértice 23 junto ao curso d’agua,

no eixo das coordenadas E 574 944,03 e N 7845 051,73; com azimute de 20º10’30” e

distância de 114,19, criva o vértice 24 de coordenadas E574 983,86 e N 7845 158,75;

com azimute de 359º56’52 e distância de 200,65m, materializa o vértice 25 de

coordenadas E 574 984,51 e N 7845 359,40; com azimute de 351º34’08” e distância

de 193,56m, reúne o vértice 26, onde abandona o curso d’agua no eixo das

coordenadas E 574 956,93 e N 7845 550,98; com azimute de 49º49’39” e distância

de 263,05m, emite o vértice 27 junto á cerca da BR-040 no eixo das coordenadas E

575 158,63 e N 7845 719,83; com azimute de 135º36’07” e distância de 245,68m,

reúne o vértice 28 de coordenadas E 575 329,78 e N 7845 543,58; com azimute de

140º 39’14” e distância de 148,25m, sustenta o vértice 29 de coordenadas E 575

423,29 e N 7845 428,54; com azimute de 156º51’01” e distância de 102,81m, escora

o vértice 30 de coordenadas E 575 463,32 e N 7845 333,84; com azimute de 166º e

distância de 240,98m, alinha o vértice 31 de coordenadas E 575 518,08 e N 7845

099,16; com azimute de 177º44’48” e distância de 352,32m, encontra-se o vértice 01,

ponto de partida, delimitando assim uma área de 1 413 678,70m² ou seja 141.36.79

ha com perímetro de 5 385,01m.”

- 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.

* - Publicado de acordo com o texto original.
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“MENSAGEM Nº 340/2009*

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2009.

Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

No exercício da atribuição que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição do

Estado, apraz-me encaminhar à consideração dessa egrégia Assembleia o apenso

projeto de lei, pelo qual é dada a denominação de Escola Estadual Washington

Modesto Gontijo de Faria à Escola Estadual de ensino fundamental e médio situada

no Bairro San Marino, no Município de Ribeirão das Neves.

A presente iniciativa se faz ao amparo da Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de

1999, que estabelece diretrizes para a denominação de estabelecimento, instituição e

próprio público do Estado. Com efeito, o homenageado da proposição é pessoa

falecida, cuja contribuição ao Município, em vida, traduziu-se em profícuo trabalho

como professor e Prefeito Municipal. Outrossim, além dessa correlação entre a

destinação proposta e o homenageado, inexiste no Município outro próprio com a

mesma denominação.

Nesses termos, desde já agradeço pela prioritária atenção que esse Legislativo irá

reservar para a presente proposta.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

Justificação

O presente projeto de lei propõe que seja dada a denominação de Escola Estadual

Washington Modesto Gontijo de Faria, de ensino fundamental e médio, à Escola

Estadual de Ensino Fundamental e Médio, Bairro San Marino, Município de Ribeirão

das Neves.

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

Escola Estadual de Ensino Fundamental que, em reunião realizada no dia

19.09.2008, homologou, pela unanimidade dos votos dos seus membros, a indicação

do nome Escola Estadual Washington Modesto Gontijo de Faria, de ensino

fundamental e médio, para denominação da referida unidade de ensino.

Washington Modesto Gontijo de Faria foi professor e ex-prefeito da cidade de

Ribeirão das Neves. Em sua gestão, fez muito pela Educação: construiu e reformou
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prédios escolares; valorizou os profissionais da educação e ofereceu à população

uma educação de qualidade.

Foi um empreendedor de obras, preocupado com o progresso do Município,

principalmente nas áreas de educação e saúde.

O homenageado nasceu no dia 22.09.1944 e faleceu no dia 08.08.1996.

Cumpre registrar que, no Município de Ribeirão das Neves, não existem

estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

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

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

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

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

do Estado.

Belo Horizonte, 16 de janeiro de 2009.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 2.967/2009

Dá a denominação de Escola Estadual Washington Modesto Gontijo de Faria à

Escola Estadual de ensino fundamental e médio situada no Bairro San Marino, no

Município de Ribeirão das Neves.

Art. 1º - A Escola Estadual de ensino fundamental e médio situada na Rua 27, nº

52, Bairro San Marino, Município de Ribeirão das Neves, passa a denominar-se

Escola Estadual Washington Modesto Gontijo de Faria.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“OFÍCIO Nº 6/2009*

Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2008.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

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

de Minas Gerais, encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa
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Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei destinado a instituir, no âmbito do

Poder Judiciário Mineiro, o Adicional de Desempenho, ADE, previsto no art. 31 da

Constituição do Estado.

A concessão do ADE tem como objetivo incentivar e valorizar o desempenho do

servidor e sua contribuição para o alcance das metas institucionais do Poder

Judiciário, por meio do pagamento de uma gratificação calculada sobre o vencimento

básico do servidor que atender aos requisitos propostos, entre os quais o resultado

satisfatório nas avaliações de desempenho.

O ADE destina-se, primordialmente, ao servidor que, após 16 de julho de 2003,

tenha tomado posse em cargo efetivo integrante dos quadros de pessoal do Poder

Judiciário.

Propõe-se também que o servidor em exercício no serviço público mineiro naquela

data possa fazer a opção pelo recebimento do ADE, em substituição aos adicionais

por tempo de serviço que viria a perceber.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

Nobres Pares o projeto de lei anexo, certo de que sua relevância e oportunidade

serão devidamente consideradas por esse Legislativo.

Ao ensejo, reitero a V. Exa. protestos de estima e consideração.

Desembargador Sérgio Antônio de Resende, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.968/2009

Institui o Adicional de Desempenho - ADE no âmbito do Poder Judiciário do Estado

de Minas Gerais.

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, o

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 e de regulamento

expedido pela Corte Superior do Tribunal de Justiça:

I – ao servidor cuja posse em cargo efetivo dos quadros de pessoal do Poder

Judiciário do Estado de Minas Gerais tenha ocorrido após 16 de julho de 2003;

II – ao servidor dos quadros de pessoal do Poder Judiciário ativo no serviço público
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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 qüinqüênios 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

Gerais;

II – resultados satisfatórios nas avaliações de desempenho consideradas.

§ 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.
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§ 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 de Minas Gerais,

requisitado para serviço eleitoral, bem como no exercício de mandato sindical ou

eletivo será computado para fins de ADE, ficando dispensada a avaliação de

desempenho do referido período, à qual será atribuída a 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 – soma-se a média aritmética dos resultados satisfatórios obtidos pelo servidor em

cada avaliação de desempenho considerada;

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 valor do ADE será devido no mês subseqüente ao término do prazo de 90

(noventa) dias contados da última avaliação de desempenho necessária para

completar o número de avaliações exigidas para cada nível, de acordo com o Anexo

Único desta Lei.

§ 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 subseqüente, 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
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percentual adquirido até completar o número de avaliações necessárias ao nível

subseqüente, conforme Anexo Único desta Lei.

Art. 5º - Para fins de incorporação aos proventos de aposentadoria ou de pensão, o

ADE será calculado pela média aritmética das últimas 60 (sessenta) parcelas do

adicional, percebidas anteriormente à aposentadoria ou à instituição da pensão, e

somente será devido se percebido pelo prazo mínimo estabelecido na 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 véspera da

vigência 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 parágrafo anterior, não gerará pagamento

retroativo à data da publicação desta Lei a título de ADE.

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 90

(noventa) dias, contados da sua publicação.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte,

ANEXO ÚNICO

(a que se refere o art. da Lei nº de de 2009)

* - A tabela a que se refere o anexo acima, contendo o valor do Ade foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 5.2.2009.

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

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

Regimento Interno.
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* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr. José Alencar Gomes da Silva, Vice-Presidente da República, agradecendo a

remessa de exemplar do Relatório Final da Comissão Especial dos Aeroportos.

Do Sr. Talmir Rodrigues, Deputado Federal, comunicando o envio de ofício aos

Governadores dos Estados de São Paulo e Minas Gerais solicitando a realização de

asfaltamento da Rodovia SP-253, que liga o Município de Caconde (SP) ao Município

de Muzambinho. (- À Comissão de Transporte.)

Do Sr. Marcus Pestana, Secretário de Saúde e Gestor do SUS-MG, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.034/2008 , da Comissão de Saúde.

Dos Srs. Marcus Tácito Penalva Costa e Nixon Marlon Gonçalves das Neves,

comunicando que tomaram posse no cargo de Prefeito Municipal de Indaiabira e

Fruta de Leite, respectivamente.

Dos Srs. Marconi Antônio Ferreira, Joaquim Mendes de Oliveira, Valdir Gomes dos

Santos, Henrique Duarte Gutfraind, Jonas Oliveira Cunha, Evaldo Pinto Ferreira,

Wellington Dias de Souza, Adelson Batista Magalhães, Eustáquio Gomes da Cruz,

Tércio Luiz de Sá Ribeiro, Reginaldo Ferreira Gonçalves, Ademar Camerino, Gercino

Chaves Neto, Maria Elísia Almeida Brito Santos, Joaquim Ailton de Castro,

respectivamente Prefeitos Municipais de Baldim, Berizal, Capelinha, Curvelo, Divino,

Fortuna de Minas, Jacinto, Januária, José Gonçalves de Minas, Madre de Deus de

Minas, Mário Campos, Muriaé, Ninheira, Santa Maria do Salto e Santana do Riacho,

comunicando a composição da nova Mesa Diretora dessas Casas Legislativas.

Do Sr. Hamilton Pires de Rezende, Presidente da Câmara Municipal de Campanha,

comunicando que, em reunião ordinária dessa Casa Legislativa, foi aprovada por

unanimidade a moção de congratulações com o Deputado Alberto Pinto Coelho por

sua reeleição para o cargo de Presidente deste Poder.

Do Sr. Paulo de Tarso Almeida Paiva, Presidente do BDMG, informando, em

cumprimento a disposição legal, a posição atualizada dos recursos do Programa de

Modernização Institucional e Ampliação da Infra-Estruturação em Municípios do

Estado de Minas Gerais - Novo Somma -, conforme discrimina. (- À Comissão de

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

Do Sr. Cel. PM Nilo Sérgio da Silva, Comandante do Policiamento da Capital,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.543/2008, da Comissão de

Segurança Pública.”. (Anexe-se ao Requerimento nº 2.543/2008.)

Do Sr. Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente Regional Substituto do DNIT

no Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao Requerimento n°

3.023/2008, da Comissão de Direitos Humanos.

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

informando o valor da Receita Corrente Líquida - RCL - referente ao período de

janeiro a dezembro de 2008. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins

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

Do Sr. Márcio Eli Almeida Leandro, Chefe de Gabinete da Secretaria de Esportes e

da Juventude, prestando informações relativas ao Requerimento nº 2.901/2008, do

Deputado Carlin Moura.

Do Sr. Gustavo Ricardo Malafaia, Chefe Substituto da Divisão de Desenvolvimento

de Projetos de Assentamentos do Incra - MG (2), encaminhando cópia do Segundo

Termo Aditivo ao Convênio CRT/MG/nº 4.600/2005 e do Primeiro Termo Aditivo ao

Convênio CRT/MG/nº 5.000/2007, firmados, respectivamente, entre o Incra e a

Fundação Arthur Bernardes, com interveniência da Universidade Federal de Viçosa, e

entre o Incra e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento e Ensino de Machado, com

interveniência da Escola Agrotécnica Federal de Machado. (- À Comissão de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE, informando a liberação dos

recursos financeiros que menciona, destinados a garantir a execução de programas

desse Fundo. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Fernando Antônio Brandão, Diretor Executivo do Fundo Nacional de

Assistência Social do Ministério de Assistência Social e Combate à Fome,

comunicando a transferência de recursos para o Fundo Estadual de Assistência

Social do Governo do Estado, referentes ao Programa Índice de Gestão
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Descentralizada Estadual, competência dezembro/2008. (- À Comissão de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Sidnei Borges Fidalgo, Diretor do Departamento de Execução e Avaliação do

PNSP, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, substituto, dando ciência do

convênio celebrado em 2008 entre o Ministério da Justiça, por intermédio dessa

Secretaria, e o Estado de Minas Gerais. (- À Comissão de Fiscalização Financeira,

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

Regimento Interno.)

Da Sra. Valéria Grilanda Rodrigues Paiva, Ordenadora de Despesas da Secretaria

de Educação Superior do Ministério da Educação, substituta (2), dando ciência dos

convênios celebrados por essa Secretaria com a Uemg, com a PUC-MG e com a

Fundação Percival Farqquhar (- 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. Elayne Lúcia Nogueira Cruz Oliveira, Superintendente de Polícia Técnico-

Científica, prestando informações relativas ao Requerimento nº 2.868/2008, da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Cel. PM Alexandre Salles Cordeiro, Chefe da Assessoria Institucional do

Comando Geral da PMMG, prestando informações relativas ao Requerimento nº

2.156/2008, do Deputado Carlin Moura.

Da Sra. Ivone Rodrigues Leite, Diretora da Escola Estadual Paula Carvalho,

solicitando o retorno do instituto do apostilamento ou a criação de outro benefício

para o cargo de Diretor das escolas estaduais. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr. Paulo Roberto Messias Strack, responsável pela Central de Convênios da

Embratur, dando ciência da celebração do Convênio nº 00030/2008, Siconv nº

702074/2008, entre a Embratur e as Secretarias de Turismo e de Fazenda. (- 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. Air Rabelo, Presidente da Fumec, dando ciência dos nomes dos novos

ocupantes dos cargos que menciona, da referida instituição.

Da Sra. Jane Campos, Secretária Executiva da Associação Profissionalizante do
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Menor, dando ciência da composição da Diretoria e do Conselho Fiscal dessa

entidade para o biênio 2009-2010.

Da Sra. Cinara Pacheco Gerdi, Secretária Executiva da Associação dos Municípios

da Microrregião do Vale do Mucuri, e do Sr. Albson Alvarenga, Secretário Executivo

da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Aço, comunicando a posse

da nova diretoria dessas entidades para os exercícios de 2009 e 2009-2010,

respectivamente.

Do Sr. Glênio de Melo Mendonça solicitando apoio desta Casa, por meio da

aprovação do Projeto de Lei nº 2.462/2008, às reivindicações dos portadores de visão

monocular. (-Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.462/2008.)

Da Sra. Ana Maria Azevedo Figueiredo de Souza, Coordenadora do Grupo

Temático de Vigilância Sanitária da Abrasco, encaminhando a “Carta de Fortaleza”,

que contém os principais temas discutidos no IV Simpósio Brasileiro de Vigilância

Sanitária, realizado em Fortaleza no período de 23 a 26/11/2008. (- À Comissão de

Saúde.)

Do Sr. Douglas de Oliveira denunciando graves problemas de poluição sonora e

atmosférica na cidade de Além Paraíba e a degradação ambiental da Bacia do Rio

Paraíba do Sul, em consequência da construção da Hidrelétrica de Simplício, e

solicitando o apoio desta Casa com vistas à solução desses problemas. (- À

Comissão de Meio Ambiente.)

Da Sra. Verenice de Paula Campos Delgado solicitando empenho desta Casa com

vistas à revisão da tabela de vencimentos dos funcionários do quadro administrativo

das escolas estaduais. (- À Comissão de Educação.)

CARTÕES

Dos Srs. Roberto Miranda do Nascimento, Vanderley Cândido de Oliveira,

Wenderson César Mascarenhas Machado, Madson Flávio de Moura Souza e Marcelo

Marilúcio dos Santos, Presidentes, respectivamente, das Câmaras Municipais de

Prados, São Sebastião da Bela Vista, Monjolos, Monte Azul e Bom Despacho,

comunicando a composição da nova Mesa Diretora dessas Casas Legislativas.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições
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O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.969/2009

Proíbe aos restaurantes, aos bares, às casas noturnas e aos estabelecimentos

congêneres a prática da obrigatoriedade de consumação mínima e dá outras

providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os restaurantes, os bares, as casas noturnas e os estabelecimentos

congêneres proibidos de praticar a obrigatoriedade de consumação mínima.

Parágrafo único - Por consumação mínima entende-se o valor, em reais, estipulado

pelos restaurantes, pelos bares, pelas casas noturnas e pelos estabelecimentos

congêneres, que deverá ser gasto, no próprio estabelecimento, em sua totalidade,

sem direito à restituição do que não for consumido.

Art. 2º - Os restaurantes, os bares, as casas noturnas e os estabelecimentos

congêneres que descumprem esta lei estarão sujeitos às seguintes penalidades:

I - advertência, na primeira ocorrência;

II - multa, no valor de R$1.000,00 (mil reais), na segunda ocorrência;

III - multa equivalente ao dobro da prevista no inciso II, nas ocorrências

subseqüentes, e suspensão temporária das atividades do infrator pelo prazo máximo

de trinta dias;

IV - cassação do alvará de funcionamento.

Art. 3º - É expressamente proibido estabelecer meta de consumo em comida ou em

bebida, nas condições mencionadas no “caput”.

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

Sala das Reuniões, 3 de fevereiro de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: A proposta que ora submetemos à apreciação desta Casa tem por

objetivo corrigir uma grave distorção.

Embora a Lei nº 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e Defesa do

Consumidor, considere abusiva a venda casada e assegure a liberdade de escolha
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do consumidor, notadamente no que diz respeito aos limites e às quantidades do

produto ou serviço que pretende adquirir, não existe norma específica dispondo sobre

a consumação mínima, conforme já ocorre em outras unidades da Federação.

Nos bares, nas danceterias e nas casas noturnas, nossos jovens têm que beber,

mesmo que não queiram ou não possam. Têm que comer, mesmo sem fome. Há

muito a prática da consumação mínima se institucionalizou. Ninguém reclama,

ninguém questiona. Aceita-se, como se fosse lei. Não é justo. Deve-se ter a liberdade

de entrar e, se quiser, comer ou beber.

O valor exigido na entrada tem característica de venda casada, ou seja, para entrar

ou conhecer o lugar, deve-se gastar o que o proprietário estipular. A nosso ver, essa

cobrança é uma imposição ilegal e imoral; por isso conto com a colaboração de meus

pares para corrigir essa prática, que acaba por tornar-se um estímulo ao consumo do

álcool pela juventude.

Cobrar consumação mínima em bares, danceterias, restaurantes e casas noturnas

é abusivo e ilegal. Isso porque nenhum fornecedor pode impor limites quantitativos de

consumo aos seus clientes, conforme o art. 39 do Código de Defesa do Consumidor.

Segundo o Procon, as casas noturnas e os bares podem estipular um preço de

entrada, mas não podem cobrar consumação mínima. O consumidor só deve pagar

por aquilo que consumiu.

Para se defender do abuso, a alternativa que o consumidor tem é pagar a conta,

pedir nota fiscal com os valores discriminados e, depois, pedir a restituição do

dinheiro por meio do Procon ou do Juizado Especial Cível.

A competência para legislar sobre a proteção ao consumidor é concorrente da

União, do Distrito Federal e dos Estados, conforme se evidencia do disposto no art.

24, V e VIII, da Constituição da República.

O Estado exerce, no caso em análise, a competência residual, uma vez que procura

disciplinar, com absoluta clareza, os preceitos constantes na norma federal que dizem

respeito aos direitos do consumidor.

Compete a esta Casa Legislativa, nos termos do art. 61 da Constituição mineira,

dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, não existindo vedação a

que se instaure, no caso em tela, o processo legislativo por iniciativa parlamentar.
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Por estes motivos, conto com os nobres pares para a aprovação deste projeto de

lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.970/2009

Declara de utilidade pública o Centro Mineiro de Cultura Comunitária/Centro de

Cultura São Paulo, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Mineiro de Cultura

Comunitária/Centro de Cultura São Paulo, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 3 de fevereiro de 2009.

Almir Paraca

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.971/2009

Declara de utilidade pública a Associação para o Desenvolvimento Turístico e

Cultural de Capitólio - Capitur, com sede no Município de Capitólio.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação para o Desenvolvimento

Turístico e Cultural de Capitólio - Capitur -, com sede no Município de Capitólio.

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

Sala das Reuniões, 3 de fevereiro de 2009.

Domingos Sávio

Justificação: A Associação para o Desenvolvimento Turístico e Cultural de Capitólio

- Capitur -, com sede no Município de Capitólio, é uma entidade civil de direito

privado, filantrópica, sem fins lucrativos, que tem como finalidade precípua promover

o turismo e a cultura no Município.

Ademais, está em pleno funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria é
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composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública estadual.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação dessa

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.

PROJETO DE LEI Nº 2.972/2009

Declara de utilidade pública a Associação Espírita Chico Xavier, com sede no

Município de Capitólio.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Espírita Chico Xavier, com

sede no Município de Capitólio.

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

Sala das Reuniões, 3 de fevereiro de 2009.

Domingos Sávio

Justificação: A Associação Espírita Chico Xavier, com sede no Município de

Capitólio, é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, sem fins lucrativos, e

que tem como finalidade promover a prática da caridade espiritual, moral e material

por todos os meios a seu alcance, em benefício de todos, sem distinção de pessoas,

raça, cor, nacionalidade, posição social ou religião.

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 seja declarada de

utilidade pública estadual.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.973/2009

Declara de utilidade pública a Liga Sandumonense de Proteção e Assistência à

Infância - Lactário Jesus -, com sede no Município de Santos Dumont.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Liga Sandumonense de Proteção e

Assistência à Infância - Lactário Jesus -, com sede no Município de Santos Dumont.

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

Sala das Reuniões, 3 de fevereiro de 2009.

Lafayette de Andrada

Justificação: A Liga Sandumonense de Proteção e Assistência à Infância - Lactário

Jesus - é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em Santos Dumont, em 1935.

Tem por finalidade principal proteger e dar assistência à infância em geral,

fornecendo assistência alimentar, assistência médica e distribuição de roupas e

calçados. Encontra-se devidamente registrada no Cartório do 2º Ofício de Santos

Dumont. Conforme atestado de funcionamento anexo, a sua diretoria é composta por

pessoas idôneas, que nada percebem pelo exercício de suas funções.

Solicito, portanto, dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.974/2009

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

Contagem.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Contagem a área

e os imóveis destinados ao Centro Social Urbano do Bairro Amazonas -

Cesu/Amazonas -, localizado no Município de Contagem.

Parágrafo único - A doação da área e dos imóveis de que trata o “caput” objetiva o

desenvolvimento, pelo Município, de projetos desportivos, sociais, de lazer e

entretenimento.

Art. 2º - A área e os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do
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Estado se, no prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista nesta lei.

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

Sala das Reuniões, 3 de fevereiro de 2009.

Carlin Moura

Justificação: O imóvel destinado ao Centro Social Urbano do Bairro Amazonas -

Cesu/Amazonas -, de propriedade do Estado, foi entregue em comodato, por mais de

20 anos, ao Município de Contagem, que lá fez diversos investimentos e desenvolveu

projetos desportivos e sociais relevantes. Atualmente, foi desfeito o comodato e a

administração voltou à esfera do Estado, mais especificamente à Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Social - Sedese.

O Município de Contagem sempre colaborou decisivamente com o funcionamento

do espaço, mas, com o fim do comodato, fica impossibilitado de fazer novos

investimentos.

A viabilidade de tal medida depende da transferência da área e dos imóveis ao

Município de Contagem, possibilitando-se assim o aprimoramento dos projetos

desportivos e sociais lá desenvolvidos, ficando o Estado desonerado de tais

despesas.

São essas as razões que me levam a solicitar de meus nobres pares a aprovação

do projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 2.975/2009

Dispõe sobre a proteção e preservação da Folia de Reis e Congado de Minas

Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O poder público promoverá a identificação e o levantamento da Folia de

Reis e Congado nas diversas regiões do Estado, para fins de proteção e preservação

do patrimônio cultural, quando couber.

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

Sala das Reuniões, 3 de fevereiro de 2009.
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Carlin Moura

Justificação: A proposição tem por objetivo promover o acautelamento das formas

de expressão da Folia de Reis e Congado, enraizados no cotidiano das comunidades,

para fins de registro no Livro de Registro dos Saberes, nos termos do art. 1º, § 1º, I,

do Decreto Federal nº 3.551, de 2000, que institui o Registro de Bens Culturais de

Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro, cria o Programa

Nacional do Patrimônio Imaterial e dá outras providências.

Folia de Reis é um festejo de origem portuguesa ligado às comemorações do culto

católico do Natal que, trazido para o Brasil, mantém-se vivo nas manifestações

folclóricas de muitas cidades de Minas Gerais.

Na tradição católica, a passagem bíblica em que Jesus foi visitado por “uns magos”,

converteu-se na tradicional visitação feita pelos três “Reis Magos”, denominados

Belchior, Baltazar e Gaspar, os quais passaram a ser referenciados como santos a

partir do século VIII.

Na cultura tradicional brasileira, os festejos de Natal eram comemorados por grupos

que visitavam as casas tocando músicas alegres em louvor aos Santos Reis e ao

nascimento de Cristo. Esta tradição, oriunda de Portugal, ganhou força no século XIX,

mantendo-se viva em várias regiões, sobretudo nas cidades do interior de nosso

Estado.

A festa de Folia de Reis adquiriu entre nós o espírito religioso que conserva até

hoje, sendo desenvolvida com características próprias e transformando-se em

manifestação folclórica de rara beleza. Seu início acontece no dia 24 de dezembro,

véspera de Natal, prosseguindo até o dia 2 de fevereiro, período em que grupos

festivos de pessoas saem cantando ao som de violão, sanfona, cavaquinho, pandeiro,

reco-reco, pistão, chocalho, triângulo, tantãs e outros instrumentos, exaltando o Deus

Menino e percorrendo as casas, indo de porta em porta em busca de oferendas que

podem variar de um prato de comida a uma xícara de café.

É a chamada banda de folia de reis, ou música de folia de reis. Quando ela passa

por sítios e fazendas da zona rural, tem o nome de caixa de folia de reis. O chefe do

grupo é denominado alferes de folia de reis, e eles seguem seu caminho

representando pequenas peças teatrais e cantando à porta das casas, cujos
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moradores lhes oferecem comida, bebida e esmolas que serão utilizadas no dia de

Reis, considerado o dia da gratidão.

Os personagens que compõem a folia somam doze pessoas, todas trajando roupas

bastante coloridas, sendo elas o mestre e contra-mestre, donos de conhecimentos

sobre a manifestação e líderes dos foliões; além do palhaço, dos foliões e dos três

reis magos. O palhaço, usando vestimentas coloridas, deve proteger o Menino Jesus

confundindo os soldados de Herodes, sendo o seu jeito alegre e descontraído motivo

para distração e divertimento dos assistentes; os foliões, geralmente homens simples

e de origem rural, são os participantes da festa, dando exemplo grandioso através de

sua cantoria de fé; por sua vez, os três reis magos fazem uma viagem de esperança,

certos de que ela os levará ao encontro de sua estrela.

Ao som dos instrumentos musicais os foliões efetuam longas caminhadas levando a

bandeira, um estandarte de madeira ornado com motivos religiosos, à qual tributam

especial respeito. Vão liderados pelo mestre e contra-mestre, figuras de relevância

dentro da Folia por conhecerem os preciosos versos, preservados de geração em

geração por tradição oral (vide “Recanto das Letras” - texto de Fernando Kitzinger

Dannemann).

De origem africana, principalmente nas áreas do Congo, Angola e Moçambique, do

povo bandu, o congado é uma manifestação cultural católica e africana. A história

conta que Chico Rei, também um rei na África, do Congo dos Quicuios, foi trazido

como escravo ao Brasil, especificamente a Vila Rica, atual Ouro Preto, junto a sua

corte em meados do século XVIII. Chico Rei, como reza os casos, ficou rico por

explorar uma mina abandonada e depois disso libertou vários escravos.

A partir daí surgiu a primeira irmandade de negros livres de Vila Rica. Chico Rei

considerou a sua liberdade possível graças a Nossa Senhora do Rosário. Para pagar

promessa à santa, ele organizou a primeira festa dos negros no Estado de Minas

Gerais, na Igreja de Santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário de Alto Cruz, em

Vila Rica, em 1747.

O congado, também chamado de congo ou congada, mescla cultos católicos com

africanos num movimento sincrético. É uma dança que representa a coroação do rei

do Congo, acompanhado de um cortejo compassado, cavalgadas, levantamento de
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mastros e música. Os instrumentos musicais utilizados são a cuíca, a caixa, o

pandeiro, o reco-reco. Ocorre em várias festividades ao longo do ano, mas

especialmente no mês de outubro, na festa de Nossa Senhora do Rosário. O ponto

alto da festa é a coroação do rei do Congo.

Na celebração de festas aos santos, onde a aclamação é animada por meio de

danças, com muito batuque de zabumba, há uma hierarquia, onde se destaca o rei, a

rainha, os generais, capitães, etc. São divididos em turmas de números variáveis,

chamados ternos. Os tipos de ternos variam de acordo com sua função ritual na festa

e no cortejo: Moçambique, Catupés, Marujos, Congos, Vilões e outros.

Dessa forma, observa-se a necessidade de o Estado promover a identificação e o

levantamento das diversas formas de expressão da Folia de Reis e Congado em

todas as regiões do Estado, para fins de proteção desse importante patrimônio

cultural.

Ressalte-se ainda que, a despeito de as diversas regiões de Minas Gerais

realizarem festas populares da Folia de Reis e Congado, tais formas de expressão

ainda não foram estudadas pelo poder público para fins de seu acautelamento.

Trata-se de medida que encontra amparo no art. 216, II, § 1º, do Texto Magno, que

tem a seguinte redação:

“Art. 216 - 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, nos quais se incluem:

(...)

I - as formas de expressão;

(...)

§ 1º - 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”.

No mesmo diapasão, salientamos as normas estabelecidas nos arts. 208 e 209 da

Constituição do Estado, relacionadas à proteção e preservação dos bens culturais

mineiros, de natureza material e imaterial.
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Desta forma, pedimos o apoio dos demais membros desta Casa para a aprovação

do presente projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 2.976/2009

Declara de utilidade pública a Associação Mãe de Pentecostes, com sede no

Município de Caratinga.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Mãe de Pentecostes, com

sede no Município de Caratinga.

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

Sala das Reuniões, 3 de fevereiro de 2009.

Eros Biondini

Justificação: A Associação Mãe de Pentecostes, com sede no Município de

Caratinga, tem como finalidade colaborar com a melhoria de vida das pessoas menos

favorecidas dessa comunidade, contribuindo para torná-las cidadãs em condições

dignas de usufruir de seus direitos.

Com esse propósito, presta assistência social e amparo a pessoas carentes, além

de realizar campanhas para arrecadação de fundos e eventos culturais voltados à

integração de seus assistidos na vida social.

Diante do exposto, esperamos a anuência dos nobres Deputados a este projeto de

lei, que pretende outorgar-lhe o 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 2.977/2009

Declara de utilidade pública a Associação União de Amigos do Ideal Frimisa, com

sede no Município de Santa Luzia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada a utilidade pública da Associação União de Amigos do Ideal

Frimisa, com sede no Município de Santa Luzia.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de dezembro de 2008.

Roberto Carvalho

Justificação: A Associação União de Amigos do Ideal Frimisa, fundada em

13/5/2007, é uma associação sem fins lucrativos que oferece à comunidade

atividades de lazer, cultura e prática esportiva, promovendo a salutar integração da

comunidade e fomentando o espírito de união e paz.

Cumpridos todos os requisitos formais, contamos com o apoio desta Casa para que

seja reconhecida também pelo poder público a nobreza desse trabalho.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.206/2009, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Carmo de Cajuru pelo transcurso do 60º

aniversário de emancipação desse Município. (- À Comissão de Assuntos

Municipais.)

Nº 3.207/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, em que pleiteia seja

solicitado ao Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de

Minas Gerais - Ipsemg - o retorno do posto de atendimento no Município de São

Francisco, tendo em vista o comprometimento da prefeitura local com as instalações

e parcela da manutenção. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 3.208/2009, do Deputado Delvito Alves, em que pleiteia seja solicitado ao

Diretor-Geral do DER-MG que esse Departamento firme convênio com o Município de

Uruana de Minas para assumir a administração, o controle e a manutenção da

rodovia municipal que sai da LMG - 638, via Projeto Femecap, no sentido LMG - 664.

Nº 3.209/2009, do Deputado Padre João, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o jornal “Folha de Ponte Nova” pelos 20 anos de sua fundação. (-

Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 3.210/2009, do Deputado Alencar da Silveira Jr., em que solicita seja formulada

manifestação de repúdio, como ato de desagravo, contra o Sr. Waldir Silva Salvador,
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ex-Prefeito e atual Secretário de Planejamento de Itabirito, pelas sérias e infundadas

acusações feitas à população desse Município, em entrevista à Rádio Cidade. (- À

Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.211/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do ex-Deputado Estadual José Maria de

Mendonça Chaves. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.212/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Escola Estadual Christiano Guimarães pelo transcurso de

seus 80 anos de funcionamento. (- À Comissão de Educação.)

Nº 3.213/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Cel. Renato Vieira de Souza em razão de sua nomeação

como Comandante-Geral da PMMG. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.214/2009, do Deputado Wander Borges, em que pleiteia sejam solicitadas ao

Diretor-Presidente da Copasa-MG informações acerca da possibilidade de

implantação do sistema de abastecimento de água na região de São Sebastião de

Maquiné, no Município de Santa Luzia. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 3.215/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Cel. Gilberto Cabral Costa em razão de sua nomeação para

o cargo de Chefe do Estado Maior da PMMG. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Do Deputado Carlin Moura em que pleiteia seja verificada a possibilidade de

publicar uma cartilha contendo informações a respeito das regras decorrentes do

Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa para ser distribuída aos gabinetes,

comissões, câmaras municipais, etc.

Do Deputado Carlin Moura em que solicita seja verificada a possibilidade de incluir

no portal (“site”) da Assembléia Legislativa uma seção especial (“hot site”) contendo

informações a respeito das regras decorrentes do Acordo Ortográfico da Língua

Portuguesa.

Do Deputado Carlin Moura em que solicita seja verificada a possibilidade de fazer

inserções diárias a respeito das regras decorrentes do Acordo Ortográfico da Língua

Portuguesa na programação da TV Assembléia. (- Distribuídos à Mesa da

Assembléia.)
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Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Bancada do PDT, da

Bancada do PV e das Representações Partidárias do PPS, do PSC e do PSB, do

Bloco Parlamentar Social e dos Deputados Gilberto Abramo, Dimas Fabiano, Alencar

da Silveira Jr. e Leonardo Moreira.

O Sr. Presidente - A Presidência comunica que os Deputados Durval Ângelo,

Alencar da Silveira Jr., Deiró Marra, Doutor Rinaldo e Dalmo Ribeiro Silva foram os

aniversariantes do mês de janeiro. A todos eles, em nome de todos os colegas, os

nossos parabéns e muito êxito. A Presidência deseja boa sorte e grandes trabalhos

aos Deputados que retornaram ou tomaram posse recentemente aqui na Assembléia.

Também desejamos um bom trabalho e um ano de grande sucesso e realizações aos

Deputados Adelmo Carneiro Leão, Carlos Gomes, à Deputada Maria Tereza Lara, do

PT, ao Deputado Tenente Lúcio, do PDT, e ao já veterano Deputado Juarez Távora.

Em nome de toda a Mesa e da Assembléia Legislativa, queremos demonstrar a nossa

satisfação e desejar muito sucesso aos Deputados Federais mineiros que assumiram

cargos na Mesa da Câmara, em Brasília. São eles: o Deputado Edmar Moreira, do

Democratas, eleito para a 2ª-Vice-Presidência da Câmara dos Deputados e pai do

nosso colega, o Deputado Estadual Leonardo Moreira; o Deputado Rafael Guerra, do

PSDB, eleito 1º-Secretário; e o Deputado Odair Cunha, do PT mineiro, eleito 3º-

Secretário. A todos eles a nossa satisfação em tê-los como representantes de Minas

Gerais. Também lhes desejamos grandes trabalhos em benefício do povo de Minas

Gerais e do povo brasileiro.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Srs. Deputados, Sras. Deputadas, telespectadores

que acompanham a TV Assembléia, trabalhadores desta Casa, inicialmente, para os

que não o fiz pessoalmente, gostaria de cumprimentar as Deputadas e os Deputados

na abertura da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, após a sua

instalação ontem à noite e também após a reunião especial de posse da nova Mesa,

cujos membros cumprimento, na pessoa do nosso Vice-Presidente, Deputado Doutor

Viana.



____________________________________________________________________________
73

Faço ainda um cumprimento todo especial aos meus companheiros, Deputados

Adelmo Carneiro Leão e Carlos Gomes, e a nossa querida companheira Deputada

Maria Tereza Lara, que reassumem conosco a integração na Bancada do PT. São

Deputados e Deputadas experientes, que já tiveram uma importante passagem por

esta Casa e que, com certeza, contribuirão muito para com o desempenho da nossa

Bancada e também do conjunto do trabalho da Assembléia. Cumprimento ainda o

Tenente Lúcio, do PDT, que assume nesta 3ª Sessão Legislativa.

Falando da abertura dos trabalhos, particularmente dos pronunciamentos do

Deputado e Presidente Alberto Pinto Coelho, e também do Governador em exercício,

Antônio Augusto Junho Anastasia, é que venho motivado a tratar de alguns assuntos

desta tribuna da Assembléia. Tive ontem o cuidado de prestar muita atenção nos dois

pronunciamentos, até pela importância política da reabertura dos nossos trabalhos.

Assim, inicialmente, cumprimento o Presidente Alberto Pinto Coelho pela extensão

e pelo conteúdo de seu pronunciamento, em que abordou questões da política, da

instituição Assembléia, da conjuntura econômica e da necessidade de valorização do

papel do Poder Legislativo.

Também levanto algumas reflexões sobre a mensagem do Governador Aécio

Neves lida pelo Governador em exercício, Antônio Augusto Junho Anastasia.

Sabemos que a leitura da mensagem do Governador não reflete o conjunto do que é

enviado à Assembléia; por razões óbvias, é uma síntese. Mas o conteúdo dessa

mensagem está à disposição, na íntegra, no “site” do governo do Estado, e

certamente é um elemento importante para os trabalhos desta Casa, particularmente

no que se refere aos desafios projetados para os anos de 2009, em especial, e de

2010.

Estamos em um período de crise internacional, com impactos em nosso país, ainda

que atenuados pelo bom desempenho do governo Lula. Portanto devemos de ter o

cuidado de analisar as políticas públicas, o Orçamento e as ações desta Casa nesse

novo cenário. Ontem o Governador em exercício apresentou aqui uma prestação de

contas do que foi realizado. Reconhecendo alguns avanços relacionados na

mensagem do Governador, destaco o nosso orgulho pelo fato de vários desses

avanços se deverem ao trabalho desta Casa.
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Foi dito aqui, por exemplo, que hoje, em Minas Gerais, 200 mil alunos do ensino

médio já estão recebendo alimentação escolar. Isso é verdade e se deve à emenda

da Comissão de Participação Popular aprovada pelo conjunto de Deputados e

Deputadas desta Casa. Foi dito também que Minas Gerais é atualmente o Estado que

tem o maior número de Centros de Referência da Assistência Social - Cras -, o que é

resultado de um projeto estruturador aprovado na Comissão de Participação Popular

e referendado pelo conjunto de Deputados e Deputadas desta Casa. Listam-se ali

várias outras ações de relevância. É evidente que, em uma mensagem sintética, não

há como compartilhar o bônus dos avanços com esta Casa, mas, como Deputado,

quero fazê-lo, pois muito desses avanços se devem ao trabalho deste Poder

Legislativo. Se posso dizê-lo, esta é uma complementação que faço ao que foi

relacionado como avanços na gestão do Governador Aécio Neves, particularmente no

que se refere aos projetos estruturadores.

Chamaram-me a atenção as preocupações levantadas pelo Presidente Alberto

Pinto Coelho. É muito importante que façamos nesta Casa e no Estado de Minas

Gerais um debate político e de políticas públicas sobre como enfrentar, em nosso

Estado, os reflexos da crise econômica internacional. Nosso Presidente disse, e o

Fórum Social Mundial disse o mesmo, agora em Belém, que enterramos

definitivamente a crença que alguns ainda tinham de que o mercado por si só, a livre

iniciativa, o mercado financeiro, a total desregulamentação da economia ou o

chamado Estado neoliberal clássico fossem capazes de resolver as questões

vinculadas à existência humana.

Isso já havia sido objeto de muito debate, e pensei que a maioria no mundo já não

acreditasse nisso, mas a crise econômica foi a pá de cal para aqueles que ainda

rejeitavam o papel do Estado. Nosso Presidente também disse que não podemos

admitir o Estado intervencionista clássico, o Estado Leviatã, o Estado que sufoca as

iniciativas da sociedade, sejam elas econômicas, culturais ou sociais.

Portanto, trata-se de achar a justa medida para o Estado brasileiro enfrentar os

desafios dessa crise econômica. E pelas peculiaridades das bases da economia

mineira, essa crise já se faz sentir. A Deputada Rosângela já está trabalhando nesse

sentido no Vale do Aço, em Itabira, assim como nossos representantes, como o
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Deputado Ronaldo. Sabemos que as demissões já são realidade, e os próprios dados

mostram que a exportação do minério caiu 36%. A política é que deve resolver qual

será a intervenção do Estado. No sistema capitalista em que vivemos, ainda que

muitos não o considerem ideal do ponto de vista civilizatório, são a política e a

democracia que apresentam os caminhos para compartilhar, de maneiras mais justas,

os efeitos da crise, minimizando-os. Muitos querem, agora, a intervenção do Estado,

mas na perspectiva de manutenção do lucro dos grupos econômicos, e não sob a

lógica do fortalecimento do mercado interno, de acesso ao crédito ou de aumento da

capacidade de consumo, propiciando o reaquecimento do mercado interno.

Esta Casa é que vai discutir, porque, se deixarmos, a pressão será apenas pela

desoneração, a qual, lá na ponta, poderá prejudicar os nossos Municípios - uma

desoneração que, muitas vezes, pode não vir acompanhada de garantia de emprego

e espaço no mercado de trabalho. Não se trata de ser contra a desoneração, até

porque o governo Lula também assim o fez em determinados períodos e em setores

estratégicos. Mas o governo foi além, e quero elogiá-lo, pois, no meio dessa crise,

anunciou a ampliação do Programa Bolsa-Família para 1.300.000 pessoas, além da

ampliação de recursos da ordem de mais R$12.500.000.000,00, e mais

R$529.000.000,00 para 2009. O governo Lula, apesar da irresponsabilidade do

Congresso Nacional de não aprovar o projeto de ampliação da merenda escolar para

o ensino médio, assumiu, por meio de medida provisória para este ano, o

atendimento a 7.300.000 alunos, que passarão a ter o direito de receber alimentação

escolar. E anuncia, nessa mesma medida provisória, a extensão do transporte

escolar rural para a Educação Infantil e o Ensino Médio, beneficiando mais 1.100.000

jovens.

Cito esses dois exemplos para mostrar que a receita clássica na crise não é colocar

o Estado brasileiro simplesmente a serviço daqueles que sempre ganharam nos

momentos do “boom” econômico, da situação favorável. Ao contrário, é sustentar o

enfrentamento da crise econômica aquecendo o mercado interno, garantindo o

emprego, garantindo e vinculando medidas de apoio à iniciativa privada, à

manutenção desses mesmos empregos e, através das políticas redistributivas de

renda, garantindo condição de aquecimento do nosso mercado interno.
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Deputado Doutor Viana, deixo aqui esta proposta para a nossa Mesa diretora. O

Presidente Alberto Pinto Coelho, ontem, anunciou vários eventos, sendo que o mais

importante a Assembleia, rapidamente, deveria assumir para si. Fico feliz porque

tenho notícia de que a nova Mesa já está iniciando reflexões para discutir Minas

Gerais e a crise sob a perspectiva não simplesmente de atenuar efeitos, mas de criar

um modelo de desenvolvimento econômico que, além de enfrentar a crise, garanta

sustentabilidade, distribuição de renda, maior equivalência de oportunidades entre as

regiões de Minas conectadas com o bom momento e as boas medidas do governo

Lula no enfrentamento dessa crise.

Portanto, deixo aqui esta proposta: que a Assembleia, na linha abordada ontem

pelo Deputado Alberto Pinto Coelho, nosso Presidente, envolvendo não só os que já

têm uma interlocução privilegiada, mas aqueles que não têm ainda voz e acesso aos

gabinetes em Minas Gerais, aqueles que estão sendo penalizados direta ou

indiretamente pela crise - Prefeitos, Vereadores, trabalhadores, desempregados ou

ameaçados pelo desemprego através da política e da democracia -, possam refletir e

anunciar medidas que coloquem Minas Gerais num enfrentamento justo, não um

enfrentamento para beneficiar elites que não querem compartilhar o ônus, e sim

manter o bônus em períodos de ascensão econômica.

Por isso, Deputado Doutor Viana, leve ao Deputado Alberto Pinto Coelho, nosso

Presidente, nossos cumprimentos pelo seu discurso estratégico ontem. Em outra

oportunidade, abordarei a questão política. Acho que Minas tem tudo para voltar ao

cenário nacional, com a nossa mineira Dilma, o nosso mineiro Patrus e o nosso

Governador Aécio. Minas está bem posicionada no cenário nacional hoje. Mas me

atenho aqui à discussão da hora, que é como pensar num modelo econômico em que

todos tenham vez e o nosso mercado interno e as nossas regiões sejam

consideradas. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, Sras. e Srs.

Deputados, telespectadores da TV Assembleia, cidadãs e cidadãos de Minas Gerais

que acompanham esta reunião da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.



____________________________________________________________________________
77

Nesse tempo em que tivemos a oportunidade de viajar pelo nosso Estado, durante o

recesso parlamentar, novamente pudemos perceber, Deputado Juninho Araújo, a

situação das estradas federais em Minas Gerais, que é lamentável. É lamentável que,

a cada poucos quilômetros que percorríamos, acompanhássemos o drama não

apenas dos mineiros, mas dos demais brasileiros que atravessam nosso Estado em

busca de seu destino, da sua família, e aqui, nas estradas federais de Minas Gerais,

perdessem suas vidas.

Deputado Juninho Araújo, passamos por aqueles mesmos trechos, por aquele

mesmo quilômetro anunciado dos acidentes em nossas estradas. Nós, que o

conhecemos, temos cuidado, todavia, motoristas de outros Estados que não

conhecem as estradas federais de Minas Gerais perdem aqui o que têm de mais

precioso, ou seja, suas vidas.

Temos a maior malha rodoviária federal do Brasil e acumulamos também o maior

número de obras inacabadas nessas rodovias federais. Aliás, as obras inacabadas

nas rodovias federais de Minas Gerais são armadilhas que estão matando o nosso

povo. De acordo com os dados do Tribunal de Contas da União, são 22 obras

inacabadas no Estado, de responsabilidade do DNIT. Essas obras estão paradas nas

rodovias federais. O valor dos contratos supera os R$216.000.000,00. O

levantamento do Tribunal detectou 400 obras sem conclusão no Brasil, no valor de

R$3.500.000.000,00. De acordo com pesquisa realizada pelo Departamento Nacional

de Trânsito - Denatran -, três das quatro estradas federais mais violentas estão no

nosso Estado. Uma delas é a BR-381, Deputado Ronaldo Magalhães, pela qual V.

Exa. passa toda semana. V. Exa. conhece bem a curva ao chegar ao trevo de Bom

Jesus do Amparo. Passei por lá novamente, e é claro que havia um acidente. É a

morte anunciada. É o fim de uma rampa de quase 2km. Os caminhões não

conseguem fazer aquela curva. Temos de responsabilizar esses gestores que estão

matando as pessoas nas estradas federais de Minas Gerais. Já sabemos disso.

Dentro do carro, familiares me perguntavam: “Está chegando aquele lugar? Como

faremos para passar por lá?”. Para passarmos por ali, tínhamos de ver se havia

caminhão descendo. Nem todos conhecem o local, portanto, caem nas armadilhas

das estradas federais em Minas Gerais. Na Rodovia 381 - de Belo Horizonte até João
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Monlevade - há várias pontes inacabadas. O motorista vem por uma rodovia com

quatro pistas; de repente, em razão de a ponte estar inacabada, transforma-se em

duas pistas. Há um afunilamento. Sabemos que, infelizmente, assim que chegarmos,

encontraremos ali, nessas pontes, um acidente. Lamentavelmente, é isso o que

ocorre.

Outra estrada violenta é a BR-040, onde esteve uma comissão de Deputados.

Estivemos com os Deputados Fábio Avelar e Juninho Araújo. Caminhamos pela

estrada e vimos lugares com maior índice de acidentes. Ali está a curva do Ribeirão

do Eixo, um final de rampa de 3km. Ocorrerão acidentes lá, pois os caminhões não

conseguem fazer essa curva. Há também o muro atirantado. O DNIT nos informou

que, com a conclusão do Viaduto Vila Rica, chamado Viaduto das Almas, onde já

perdemos tantas vidas durante todos esses anos, teremos ali um novo traçado e não

era necessária obra alguma no muro atirantado. São quatro pistas. Quando se chega

a esse muro, uma pista some. Some a pista, e somem aqueles que não a conhecem;

temos vários acidentes.

E agora o que temos? Na semana passada, ocorreu um acidente com cinco mortes,

em um único veículo, na reta da Serra da Moeda. Crianças perderam sua vida ali,

porque há um defeito no asfalto. Não há obra, ainda não foi retirado esse defeito no

asfalto. Se a velocidade é maior, atravessa-se a pista, pois não há divisão nela. Em

Minas Gerais, não temos praticamente nenhuma estrada duplicada para dar

segurança aos que usam essas estradas.

E a obra do Viaduto das Almas, Srs. Deputados? Há quanto tempo estamos

esperando a sua conclusão, há quanto tempo foi iniciada? A notícia que temos é que

há um erro de fundação. Isso tem de ser explicado, tem de haver transparência. Não

é possível que o governo federal não explique isso ao governo de Minas, à população

de Minas Gerais, enfim, a toda a população brasileira, já que a BR-040 liga a Capital

Federal ao Rio de Janeiro. Não é possível que não seja explicado que há um

problema na fundação, que há uma instabilidade na obra realizada. Qual é a verdade

sobre o Viaduto das Almas? Faltam somente as cabeceiras do viaduto, falta fazer o

novo traçado para se chegar ao Viaduto, ou realmente temos uma instabilidade, um

erro de cálculo nas fundações? Isso tem de ser explicado à população brasileira,
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especialmente à população de Minas Gerais.

Retornando à questão da BR-381, temos o inacabado trevo de Santa Luzia. A

Comissão de Transporte já esteve lá. Os Deputados Juninho Araújo, Gustavo

Valadares e os demais Deputados da Comissão estiveram lá, a fim de saber por que

essa obra não será concluída. Uma obra de um trevo iniciada em 2005 e não

concluída. Agora há o desgaste do tempo. Os carros ficam batendo, e é preciso usar

a pista lateral do trevo. Ora, não é possível suportar a situação das nossas estradas.

Por fim, das quatro rodovias mais violentas do Brasil, temos aqui, infelizmente,

Deputado Sebastião Costa, a BR-116, que liga o Sul ao Nordeste brasileiro, que está

também com todas as suas obras inacabadas, com traçado de 1950, com curvas sem

ponto de ultrapassagem, trazendo um grande risco para a nossa população. Até os

anos 70, Deputado Ademir Lucas, o governo brasileiro destinava 2% do PIB para a

conservação e a construção de estradas. Esse montante foi reduzido a 0,2%. Isso é

um escândalo. O que está acontecendo nas estradas brasileiras é um escândalo. A

nossa população está à mercê dessas estradas. Vejo os relatórios que dizem que o

motorista brasileiro não tem cuidado, trafega em alta velocidade. Creio que ele tem de

ser punido, mas também as autoridades brasileiras têm de ser punidas pelo descaso

com as estradas. O gasto, Deputados Carlos Mosconi, Fahim Sawan e Rêmolo

Aloise, na área da saúde é algo impressionante. O que o nosso país está gastando

com os acidentes nas estradas, com as sequelas dos acidentes, é impressionante.

Muitas vezes levantamos o número das pessoas que morreram nas estradas e nos

esquecemos dos “sequelados”, os que têm sequelas permanentes, que precisam da

saúde pública, que já não poderão trabalhar em virtude da situação. A Associação

Nacional dos Usuários de Transporte de Carga estima o custo de recuperação das

nossas estradas de R$10.000.000.000,00 a R$14.000.000.000,00.

Não será com 0,2% do PIB brasileiro que teremos outra situação nas nossas

estradas. O mal estado da maioria das estradas de rodagem brasileiras também é

decorrente do excesso de peso das cargas, e no momento todas as balanças do

DNIT estão desativadas. O peso dos caminhões que trafegam nas nossas estradas

não é medido, por isso temos um defeito na reta da Serra da Moeda. É bom falarmos

sobre o risco de vida que os cidadãos correm, porque infelizmente não vemos
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nenhuma iniciativa de recuperação desses trechos.

Tenho aqui a relação das obras inacabadas do governo federal nas estradas

federais de Minas Gerais: BR-265, entroncamento com a 116 e a 365; BR-265, em

Lavras; BR-265, contorno de Ubá; BR-262, acesso ao Distrito de Tobati; BR-262,

complementação do anel rodoviário, saída para Sabará; BR-262, contorno de

Manhuaçu, que não existe. Tenho aqui uma grande lista, mas quero dar a palavra ao

Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte)* - Deputado João Leite, quero

cumprimentá-lo pelo pronunciamento que V. Exa. faz neste momento. Um

pronunciamento extremamente oportuno em razão do período de recesso, das férias

de final de ano, com centenas de mortes no Estado de Minas Gerais, milhares de

mortes no Brasil, semelhantemente a uma guerra civil. Já morreram mais pessoas

aqui que na Guerra do Iraque.

Queria lembrar a V. Exa., meu caro Deputado João Leite, que no ano passado

houve uma audiência pública na Comissão de Saúde, para tratar desse assunto. V.

Exa. se lembra. Estiveram aqui autoridades do DNIT, da Polícia Rodoviária Federal,

da Polícia Rodoviária Estadual, autoridades nacionais e estaduais, que vieram discutir

esse tema da maior importância. Lamentavelmente, não pudemos tomar nenhuma

decisão importante naquela oportunidade, apesar dos apelos que fizemos, a fim de

que essa situação fosse avaliada e abordada de uma forma diferente.

As estradas no Brasil, as estradas federais em Minas Gerais, são uma lástima.

Dizem que algumas já foram restauradas. Vou dar o exemplo para V. Exa. de uma

estrada que foi restaurada, a Rodovia 459, que liga Poços de Caldas a Pouso Alegre.

Essa estrada foi restaurada no ano passado, e hoje a serra de Ipuiúna está em

petição de miséria. Na rodovia que vai de Poços de Caldas a Muzambinho, a situação

é a mesma. O Deputado Rêmolo Aloise a conhece bem. Isso acontece também com

a rodovia que vai de Poços de Caldas à minha terra, Andradas, e tantas outras.

Caro Deputado, outro dia, fiquei estarrecido ao assistir pela televisão uma

reportagem sobre os turistas argentinos que vêm ao Brasil. Frequentam as praias do

Sul e vêm para cá como se nosso país não tivesse lei. Entram nas estradas a 200km

por hora, não respeitam nada, e nada acontece. Essa permissividade existente no



____________________________________________________________________________
81

Brasil é que gera essa situação que V. Exa. aborda com grande oportunidade e com

grande sensibilidade. Muito obrigado.

O Deputado João Leite* - Agradeço a contribuição do Deputado Carlos Mosconi e

sei que o Deputado Domingos Sávio também traria, como sempre, uma grande

contribuição. Encerrando, Presidente, sei que ele falaria da 494, ponte em Carmo da

Mata, que liga o Centro-Oeste de Minas à BR-381, fechada há 46 dias. Sei que o

Deputado Domingos Sávio traria essa preocupação. O Deputado Fahim Sawan

lembra também a situação da BR-262.

Por tudo isso é importante lembramos do transporte ferroviário de passageiros.

Hoje muitas pessoas estão trocando as estradas pelo trem de passageiros,

especialmente com destino a Ipatinga. Para vocês terem idéia, os Estados Unidos

têm 400.000km de linhas férreas; a França e a Inglaterra têm 50.000km; o Brasil tem

aproximadamente 6.000km de estradas de ferro. Infelizmente vemos o abandono total

no País e a situação que vivemos em relação às estradas. Voltarei a esta tribuna para

trazer mais dados desse desastre brasileiro que são as rodovias federais,

notadamente as que estão em Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi* - Sr. Presidente, meu caro Deputado Doutor Viana,

Deputado Hely Tarqüínio, senhoras parlamentares e senhores parlamentares,

inicialmente cumprimento os meus pares neste início de ano legislativo. Saúdo a

todos os Deputados desta Casa, fazendo votos para que tenhamos um ano de bom

trabalho em benefício do povo de Minas Gerais. Saúdo, de forma especial, os

Deputados que chegaram a esta Casa neste momento, que assumiram agora o seu

mandato, desejando-lhes um trabalho profícuo. Refiro-me aos Deputados Adelmo

Carneiro Leão, Carlos Gomes, Tenente Lúcio e à Deputada Maria Tereza Lara.

Sr. Presidente, o Deputado João Leite falou sobre um desastre; falarei sobre dois.

No entanto, antes de abordar os temas que me trazem à tribuna, comunico, com

muito pesar, o falecimento do ex-Deputado José Maria de Mendonça Chaves,

parlamentar por duas legislaturas nesta Assembléia. Foi Deputado por Poços de

Caldas, político importante daquela cidade e daquela região. Com muita dignidade,
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competência, trabalho, denodo e honradez, representou a cidade de Poços de Caldas

e a nossa região nesta Casa. Aqui conquistou inúmeros amigos, graças ao seu

caráter, como é o caso do Deputado Ademir Lucas, seu colega de parlamento à

época. Manifesto aqui, portanto, o meu pesar. Comecei a minha vida política com ele,

em 1982, quando o nosso grande Tancredo Neves foi candidato a Governador de

Minas Gerais e fui candidato a Deputado Federal pela primeira vez, sendo José Maria

Chaves candidato a Deputado Estadual. Éramos do MDB. Elegemo-nos numa eleição

maravilhosa, que marcou uma época no País, com a vitória de Tancredo Neves.

Caminhamos juntos durante um tempo. Depois as circunstâncias da política nos

levaram a caminhos distintos. Ele conquistou mais um mandato e depois deixou a

política. Sempre tive por ele uma grande admiração e um grande respeito. Faço,

portanto, questão de comunicar a esta Casa o meu pesar pela morte do Deputado

José Maria de Mendonça Chaves. Envio aqui o meu abraço a sua esposa, Santa

Chaves, bem como aos seus familiares, a seus filhos, que residem, na maior parte,

em Poços de Caldas.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Deputado Mosconi, V. Exa. traz essa

notícia tão triste para todos os que convivemos com o Deputado José Maria Chaves,

o nosso “Chavinho”, com quem tive uma convivência extremamente fraterna, amiga e

companheira. Fui, à época de Tancredo Neves, o seu Líder na Assembléia Legislativa

- isso é do conhecimento histórico -, e o José Maria Chaves, o Vice-Líder. Tratava-se

de um homem dedicado, competente, de fino trato, realmente um “gentleman”. Além

de representar condignamente a sua região de Poços de Caldas, foi aqui um

Deputado presente, ativo, que contribuiu muito para a afirmação democrática do País,

pois a primeira eleição, depois da Revolução, de governo de Estado coincidiu com a

eleição de V. Exa. para Deputado Federal e com a de José Maria Chaves, o

“Chavinho”, para Deputado Estadual. Então ele entrou ainda no final do processo da

ditadura e no início do processo de redemocratização, com a eleição de Tancredo.

Foi realmente um notável companheiro.

Quando V. Exa. nos deu essa notícia, fiquei extremamente sentido, penalizado.

Quero expor meu sentimento em relação a ela. Se eu tivesse tomado conhecimento

dessa notícia há mais tempo, teria ido a Poços de Caldas, tamanho o carinho que
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sinto pelo José Maria. Mas deixo aqui a nossa saudade, a nossa lembrança dessa

pessoa de temperamento extraordinário, impressionante. Ele foi um político de

escola, de talento, de trabalho e de dedicação, mas sobretudo um grande

companheiro na Assembleia Legislativa.

Gostaria, por meio de V. Exa., do seu pronunciamento, de levar o nosso pesar a D.

Santa Chaves e a todos os familiares. Estou extremamente sentido e abalado com a

notícia da morte do “Chavinho”. Tão logo perdeu a eleição - não disputou outras -,

tornou-se recluso na sua querida Poços de Caldas, e não tivemos mais contato. A

vida é assim: leva-nos a caminhos tão diversos, afasta-nos das pessoas. Receber a

notícia de que já não poderemos conviver com uma pessoa da qualidade do José

Maria Chaves realmente é lamentável.

Reitero o meu pesar a D. Santa Chaves, a seus filhos, à cidade de Poços de

Caldas, que perdeu um político de valor, um homem público de caráter, e a V. Exa.,

que conviveu com ele, com quem fez sua primeira dobradinha - V. Exa., disputando

eleição para cargo federal, e ele, para estadual. Realmente a perda é lamentável. O

José Maria marcou época na Assembléia Legislativa. Parece-me que ele chegou a

ser Constituinte - não me lembro bem.

O Deputado Carlos Mosconi* - Ele foi Constituinte.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Lembro-me seguramente que ele esteve

no colégio eleitoral representando Minas Gerais, na eleição de Tancredo contra

Maluf.

Enfim, a perda foi lamentável. Associo-me a V. Exa. no pesar, pelo falecimento de

nosso companheiro José Maria Chaves.

O Deputado Carlos Mosconi* - Agradeço as palavras do Deputado Ademir Lucas,

que, sem dúvida, fazem justiça à memória do saudoso Deputado José Maria Chaves.

Sr. Presidente, eu disse que abordaria dois desastres. Além do desastre já

abordado pelo Deputado João Leite, estamos vivendo outro desastre no Estado de

Minas Gerais e no País: as chuvas. São desastres naturais, cujas consequências, na

minha opinião, nada têm de natural. Lamentavelmente, em todo final e início de ano,

vemos a repetição de chuvas torrenciais no Estado e em todo o Brasil, causando

danos, perdas de centenas de vidas, prejuízos materiais incalculáveis por todos os
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lados e cidades semidestruídas.

Sr. Presidente, não me parece que medidas preventivas estejam sendo tomadas

para coibir esses problemas. Vemos casas à beira de rios e ribeirões, e a chuva leva

essas casas a toda a hora. Vemos também o problema do lixo, que não está

resolvido e contribui enormemente para agravar as enchentes. Enquanto não

resolvermos adequadamente essa questão, não abordarmos conveniente e

competentemente esse assunto, essas enchentes se agravarão a cada momento,

para a angústia de milhares de pessoas de nosso Estado e de nosso país. E aí

começa a choradeira.

Felizmente, o governo de Minas Gerais age rapidamente na correção, tomando

atitudes para proteger um pouco as pessoas, oferecendo-lhes crédito e algumas

facilidades. Há grande solidariedade da população com as vítimas dessas enchentes.

Mas digo: na realidade, medidas preventivas não são tomadas com a devida

eficiência.

Caro Deputado Domingos Sávio, lamentavelmente, quando um governo toma

atitude, encontra dificuldade, como foi o caso do Governador Aécio Neves, que, há

dois anos, percorreu o Sul de Minas. Na época, tivemos a oportunidade de percorrer

a região do Vale do Sapucaí - Itajubá, Santa Rita do Sapucaí, Pouso Alegre -, que

estava totalmente inundada. O Governador resolveu, junto à Copasa, tomar a atitude

de construir barragens na Serra da Mantiqueira para segurar as enchentes no Vale do

Sapucaí, mas pessoas se levantaram contrariamente dizendo que isso não poderia

ser feito porque iria desalojar alguns moradores da serra.

Entendo essa questão. Não é fácil resolver isso, mas essa atitude foi tomada.

Lamentavelmente ela foi postergada em razão de uma posição - que me pareceu um

pouco insensível - das autoridades, que impediram a construção dessas barragens.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Agradeço-lhe a oportunidade.

Inicialmente, cumprimento o brilhante Deputado Carlos Mosconi, nosso companheiro

de partido, que conhece profundamente o assunto sobre o qual está falando, pois tem

uma história de vida dedicada à causa pública, em especial ao Sul de Minas.

Quero compartilhar também essa preocupação, mas, ao mesmo tempo, registrar,

na mesma linha de V. Exa., o esforço do Governador Aécio Neves. A exemplo do que
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ocorreu no Sul de Minas, na Zona da Mata, em Ponte Nova, e aqui, na região central,

nós, em Divinópolis, passamos por um mau bocado, ou seja, por momentos

dificílimos. Nos últimos dias do ano, ocorreu, na região, uma enchente de proporção

jamais vista - ou que havia muito não se via -, e o Governador Aécio Neves,

prontamente, foi até lá. Ele foi recebido pelo Prefeito eleito, nosso companheiro de

partido Vladimir Azevedo. Aproveito para registrar a presença do ilustre Prefeito nesta

Casa; no momento, ele se encontra no salão anexo. Como estava dizendo, o

Governador foi a Divinópolis, mas não se limitou apenas à visita. Como fez em outras

cidades, tomou a iniciativa de ir além do socorro emergencial da defesa civil e

disponibilizou recursos.

Nesta semana celebraremos um convênio entre Divinópolis e o Governo do Estado,

mas é preciso haver um esforço conjugado dos governos federal e estadual, dos

Municípios e da própria sociedade. Como V. Exa. disse, é necessário haver a

compreensão daqueles que precisam agir preventivamente. Não se trata de ficar,

todos os anos, tentando recompor o que a enchente destruiu; é necessário evitar

invasões na beira dos rios.

Aproveito o último segundo para dizer a V. Exa. que, contando com a presença do

Prefeito Vladimir, ainda hoje estaremos com o Secretário Marcus Pestana, a fim de

tratarmos da necessidade de se criarem mais leitos do SUS em Divinópolis. Trata-se

de uma matéria que tem ocupado a minha atenção, assim como a do Deputado

Doutor Rinaldo e de outros colegas da região. V. Exa., como Presidente da Comissão

de Saúde, com a experiência que tem, com certeza irá ajudar-nos. Esperamos sair

dessa reunião com uma solução, com uma previsão de recursos para a construção

de um hospital público - que seja também um hospital universitário - e para a

ampliação do Hospital São João de Deus, que é um grande parceiro do povo da

região.

A exemplo do que houve, conforme sabemos, em várias regiões, a situação passou

a ser de calamidade. Deputado Carlos Mosconi, da época em que eu era Prefeito até

agora, a oferta de vagas do SUS caiu para a metade, ou seja, de 450 leitos para

duzentos e poucos, enquanto a população cresceu assustadoramente. Então, V.

Exa., que conhece tão bem essa questão, pode imaginar o sofrimento. Tenho certeza
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de que hoje o Secretário Marcus Pestana, nosso colega, deverá apontar-nos um

caminho.

Agradeço-lhe a oportunidade e parabenizo-o pelo pronunciamento.

O Deputado Carlos Mosconi* - Agradeço-lhe o aparte. Quero dizer ao nobre

Deputado que, com certeza, o Secretário Marcus Pestana terá sensibilidade para

atender a solicitações feitas por lideranças como V. Exa., que é de Divinópolis, como

o Deputado Doutor Rinaldo, e o Prefeito, que aqui se encontra. Divinópolis hoje é

uma capital regional, e a atenção que oferece à sua população tem de ser estendida

também à população da região que necessita do atendimento à saúde.

Gostaria, Sr. Presidente, de abordar mais um desastre: a questão dos juros

bancários do nosso país. É uma coisa inacreditável! Ninguém pode acreditar no que

estamos vivendo no Brasil relativamente aos juros. Temos o chamado “spread”.

Considera-se que o “spread” é a diferença entre o que o banco capta de recursos e o

que ele empresta, quer dizer, entre o valor da captação e o valor do empréstimo.

Essa diferença é chamada “spread”.

A imprensa nacional tem destacado, nos últimos dias, que os ganhos dos Bancos

no Brasil são os mais altos do mundo. Nenhum outro país tem juros bancários tão

altos. Não se trata de juros do Banco Central.

O juro do Banco Central é o oficial e gira em torno de 12,75%. Agora caiu um ponto,

mas isso praticamente não repercute nos juros que os bancos cobram de sua

clientela. O Brasil é o primeiro País do mundo na cobrança de juros extorsivos; cobra,

hoje, em torno de 35% ao ano. O segundo lugar é ocupado por Madagascar, e assim

por diante, considerando-se o Peru e outros, até chegar aos países que são mais ou

menos equiparados ao Brasil, como é o caso da Argentina. Enquanto estamos no

nível de 35%, a Argentina está com 7%. Vejam que diferença! Como um país pode

desenvolver-se, cobrando juros dessa natureza? Lembremos os países que já têm

um grau de desenvolvimento um pouco maior, como a China, com juros de 3% ao

ano, e a Rússia. No Brasil, os juros do cheque especial são um acinte, Sr. Presidente.

Lembro-me de que a agiotagem no Brasil era crime. Todavia, o banco cobra hoje do

cheque especial cerca de 175% ao ano de juros. Quem poderá fazer frente a um

custo financeiro dessa ordem? Que empresa poderá sobreviver pagando uma taxa de
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juros tão alta? Podem, então, dizer que isso acontece por causa do mercado e que o

governo não interfere no caso. Interfere, sim. O Bradesco obteve a insignificante

quantia de R$7.000.000.000,00 de lucros no ano passado. Disseram que isso

aconteceu porque, no ano passado, houve uma retração e uma crise e por isso os

lucros caíram. O Presidente do Bradesco, pessoa que devemos respeitar, disse que

isso não era culpa dos bancos privados. Segundo ele, no Brasil, os bancos estatais

representam aproximadamente 50% dos bancos existentes no País; ou seja, Banco

do Brasil e Caixa Econômica Federal, na realidade, comandam essas questões,

puxam os juros para cima. Esses bancos são do governo, que, aliás, poderia ajudar a

impedir a cobrança de juros nesses níveis. Não há nenhuma razão para a cobrança

desses juros. Alegam também que isso acontece por causa do depósito compulsório.

Ora, no ano passado, o compulsório diminuiu; o IOF também diminuiu, mas os juros

subiram. Eles deveriam ter caído. No Brasil, os produtores rurais, que vivem em

penúria total, é que são as vítimas. Os pequenos comerciantes deste país que não

têm linhas de crédito é que são as vítimas dessa extorsão. Isso tudo é de

responsabilidade do governo federal, que, se quisesse, poderia ordenar a baixa dos

juros dos bancos, o “spread”, que não tem nenhuma razão econômica ou financeira

para ser cobrado nesses níveis.

Sr. Presidente, prezados Deputados, são essas as palavras que gostaria de dizer.

Esse parece ser um problema muito grave, porém ainda não é discutido pelas

lideranças políticas do Brasil. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, meus

companheiros, meus amigos, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, aos novos colegas

que chegam para esta legislatura as boas-vindas deste companheiro de Parlamento.

Cumprimento também os profissionais da imprensa que fazem a cobertura dos

trabalhos nesta tarde e os queridos amigos que nos acompanham pela TV

Assembléia. Boa-tarde a todos!

Sr. Presidente, quero abordar aqui alguns assuntos de suma importância, os quais,

acredito, são de interesse de todos nós. Antes de entrar propriamente no assunto que
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me traz à tribuna desta Casa, neste primeiro dia de trabalho, parabenizo a nova Mesa

da Assembléia Legislativa que tomou posse na noite de ontem, em uma festa bonita

aqui realizada. Ainda que à distância, quero também parabenizar o Senador José

Sarney, nosso companheiro do PMDB, eleito Presidente do Senado da República,

bem como o nosso também querido companheiro de partido, Deputado Michel Temer,

eleito Presidente da Câmara dos Deputados. O PMDB vive um momento histórico em

que dois companheiros nossos ocupam duas Casas importantíssimas do Legislativo

de nosso país. Esse Partido tem em mãos grande responsabilidade. Muito mais que o

bônus, há o ônus de conduzir bem aquelas duas Casas e dar ao Brasil a resposta

que este país espera quanto à moralidade, à transparência e ao trabalho que a

população, com grande expectativa, deseja ver acontecer neste ano de 2009, não

apenas em Brasília, mas também na Assembléia de Minas e na Câmara Municipal.

Parabenizo ainda, já que me referi à Câmara Municipal, a minha amiga, a minha

companheira, quando fui Vereador, Luzia Ferreira, eleita Presidente da Câmara

Municipal de Belo Horizonte.

Sr. Presidente, creio que o PMDB poderá dar contribuição muito grande a um

clamor da sociedade: a unificação das eleições. Uma crise que já se avizinha começa

a produzir seus estragos no Brasil, e sabemos que o custo de uma eleição é

altíssimo, é exorbitante. Por isso é necessário iniciarmos um movimento que vise a

essa unificação, o que trará uma economia de milhões e milhões de reais para o

nosso País. Já passa da hora de essa decisão, que deve partir de Brasília, ser

tomada. Creio que o PMDB, que assume o Senado e a Câmara, por meio de José

Sarney e Michel Temer, terá a coragem, com a participação de outros partidos, de

trabalhar a unificação das eleições. Com isso, repito, pouparemos milhões de reais

para o nosso País, o que é muito importante num momento de crise.

Outro tema que me traz a esta tribuna, Sr. Presidente, está estampado no jornal

“Estado de Minas” de domingo, no caderno “Gerais”: “Em Minas Gerais, 55 mil

pessoas estão aguardando por uma cirurgia”. Deputado Gustavo Valadares, os

companheiros que me antecederam nesta tribuna falaram sobre desastres e caos.

Informo a todos que estamos diante de um caos, pois, só em Belo Horizonte, 55 mil

pessoas aguardam esse tipo de atendimento. O Deputado Rêmolo Aloise, que é
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médico, compreende bem o problema. Pessoas estão morrendo nas filas, enquanto

aguardam para fazer cirurgia por quatro anos a seis anos, não só por falta de

médicos, mas principalmente por escassez de recursos. Não farei aqui uma crítica,

mas uma defesa daqueles que estão morrendo nas filas sem atendimento. No ano

passado, o governo federal anunciou recursos para cirurgia de mudança de sexo.

Meu Deus, temos uma fila vergonhosa, só em Minas Gerais, de 55 mil pessoas que

aguardam para fazer uma cirurgia. Muitos desses cidadãos estão morrendo por não

conseguir fazê-las, mas há recursos para cirurgia de mudança de sexo. O governo

noticiou recentemente a liberação de recursos para compra de gel lubrificante a ser

distribuído no período do carnaval.

Meu Deus do céu, nós temos uma fila vergonhosa, só em Minas Gerais, de 55 mil

pessoas que aguardam para fazer uma cirurgia, e muitas estão morrendo por não

conseguir fazê-la! E agora aparece recurso para cirurgia de mudança de sexo! Vimos

a notícia do governo liberando recursos para a compra de gel lubrificante para

distribuir no período do carnaval. Meu Deus do céu, se temos recursos para comprar

gel lubrificante para distribuir no carnaval, vamos ajuntar os recursos e canalizá-los

para a saúde, para acabarmos com essa fila vergonhosa existente hoje, de irmãos

morrendo!

Ser pobre neste país, sem a mínima condição de pagar a um médico, é estar

condenado à morte, Deputado Rêmolo Aloise. São 55 mil pessoas só em Belo

Horizonte. Isso é uma vergonha, mas sabemos que quando os governos querem, os

governos fazem. Um exemplo disso aconteceu agora, nos Estados Unidos. Foi só

surgir a crise que serão tirados quase US$1.000.000.000.000,00 dos cofres públicos

para socorrer as grandes empresas, as montadoras, os bancos, as financeiras, etc.

Quando se quer, o dinheiro aparece. O dinheiro está aí. Ele existe. É uma questão

apenas de boa vontade.

Então fica aqui esse meu apelo em favor desses desvalidos, em favor desses sem-

vozes, dessas 55 mil pessoas de Belo Horizonte, apesar de existirem outras centenas

de milhares e milhares pelo Brasil, que estão morrendo nessa vergonhosa fila de

espera por uma cirurgia. Essas pessoas não são atendidas sob o argumento de que

não existe recurso. É uma vergonha para todos nós vermos os nossos irmãos e irmãs
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morrerem nas filas à espera de uma cirurgia. Então, que o governo tenha respeito

para com elas. Por favor, se existe dinheiro para ser aplicado em cirurgia de mudança

de sexo, que seja usado para diminuir essa fila vergonhosa; se existe dinheiro para

comprar gel lubrificante para distribuir no carnaval, que seja canalizado para diminuir

essa fila vergonhosa com que, hoje, infelizmente temos de conviver. Muito obrigado,

Sr. Presidente.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pela Bancada do PDT - informando a indicação do Deputado Carlos

Pimenta para Líder da referida Bancada; pela Bancada do PV e pelas

Representações Partidárias do PPS, do PSC e do PSB - informando a constituição do

Bloco Parlamentar Social - BPS -; pelo BPS - indicação do Deputado Inácio Franco

para Líder do referido Bloco; e pelos Deputados Gilberto Abramo - informando sua

indicação para Líder do PMDB; Dimas Fabiano - informando sua indicação para Líder

do PP; e Leonardo Moreira - informando sua indicação para Líder do DEM e

indicando o Deputado Ruy Muniz para Vice-Líder (Ciente. Publique-se.).

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Ademir Lucas,

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 - Aproveito esta primeira oportunidade para saudar

e cumprimentar, na pessoa do Presidente nesta reunião, Deputado Doutor Viana, a

nova Mesa - o Presidente reeleito, Deputado Alberto Pinto Coelho, e os Deputados
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Dinis Pinheiro, Hely Tarqüínio, Sargento Rodrigues, Weliton Prado e José Henrique -,

empossada solenemente na noite de ontem, na presença de quórum qualificado

desta Casa e de várias autoridades, entre elas o Governador em exercício, Prof.

Antonio Augusto Junho Anastasia. Aproveito ainda para saudar, com muita alegria, o

Geraldinho e o Edson, respectivamente Prefeito e Vice-Prefeito de Serranos. Nestas

primeiras palavras, também dou as boas-vindas à Deputada Maria Tereza Lara e aos

Deputados Tenente Lúcio, Adelmo Carneiro Leão e Carlos Gomes, que, empossados

ontem, estarão conosco durante este biênio. Enfim, cumprimento todos os

Deputados, caríssimo amigo e querido Deputado Rêmolo Aloise, e todos os

companheiros de gabinete, desejando a todos um bom retorno e um bom início da

caminhada legislativa que faremos por mais estes dois anos. Tenho a certeza de que,

com a bênção de Deus, o Parlamento mineiro sempre estará à frente na defesa dos

destinos de Minas e do Brasil. Saúdo ainda a TV Assembléia, cumprimentando todos

mais uma vez.

Fizemos questão de pedir a palavra pelo art. 70 para trazer a esta tribuna assuntos

que entendemos pertinentes. Gostaria, “data maxima venia”, de novamente fazer

alusão ao discurso proferido ontem pelo nosso Presidente, Deputado Alberto Pinto

Coelho. Empossada solenemente ontem a nova Mesa, S. Exa. foi de uma felicidade

ímpar ao referir-se às ações deste Parlamento em defesa da sagrada instituição e

dos interesses maiores de Minas. Sem dúvida, o Deputado Alberto Pinto Coelho

mostrou, em seu discurso, a tônica essencial do Parlamento, a sua pedra angular: a

defesa da instituição constitucional. É neste Parlamento que, com certeza,

construiremos leis e travaremos a discussão plena na defesa de todos aqueles que

esperam desta Casa do povo as ações maiores que engrandecem este Estado.

Permitam-me, então, Srs. Deputados, aludir ao discurso do Presidente, que foi uma

jóia preciosa. Com rara felicidade, S. Exa. pôde proferir essas palavras, essa

mensagem traduzida de seu sentimento maior, pelo conhecimento, pela

responsabilidade e, principalmente, pelo comando que tem nesta Casa, tendo-se

tornado um dos Presidente mais respeitados no cenário político do Legislativo.

E agora, presidindo o Colegiado das Assembléias Legislativas, ele nos trouxe uma

mensagem que os jornais chamaram de cristalina, a qual vem traduzir os anseios do
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Parlamento mineiro. Em seu discurso, o nosso Presidente manifestou: “A Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais coloca-se, neste instante, em posição de

vanguarda em sistemas e processos de gestão pública no contexto nacional. De

frente para o futuro, projetamos agora um novo e importante passo neste biênio, para

consolidar a grande vocação do Parlamento neste século XXI: o de se tornar o centro

de convergência do debate social, em todas as suas manifestações. Dentro da

organização do Estado, reunindo os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, o

Legislativo é, sem dúvida, o mais vocacionado para ocupar este novo espaço da

democracia participativa e cidadã, trazendo para seu âmbito os grandes debates de

interesse público, interagindo dinamicamente para isso, com os mais diferentes

segmentos sociais, em discussões e negociações reais e construtivas”. É importante

assinalar seu conteúdo precioso, ao terminar seu discurso: “Como Deputados,

participamos de um Poder político do qual não somos donos nem proprietários, mas

sim servidores leais, legitimados pela vontade livremente manifestada nas urnas pelo

povo mineiro. É motivo, pois, de honra e de orgulho estar neste lugar democrático e

neste tempo social, no espaço político do Parlamento mineiro. Em horas solenes

como esta, em que buscamos interpretar o pensamento e o sentimento de uma

instituição que representa e é autêntica expressão política do povo mineiro, cabe um

reencontro com a palavra sertaneja e ao mesmo tempo universal de João Guimarães

Rosa, mineiro e cidadão do mundo, cujo centenário de nascimento celebramos em

2008. Em ‘Ave, Palavra’, seu verbo nos diz: ‘Minas é a montanha (...), o espaço

erguido (...), a suspensa região que se escala. (...) Entidade tão vasta, feita de

celebridade e lucidez, de cordilheira e história’. E esclarece: ‘Mas, sendo a vez,

chegada a hora, Minas entende, atende, toma tento, avança, peleja e faz’. Essa é a

Minas altaneira, verticalmente brasileira, síntese geográfica, humana e política da

diversidade nacional. É essa Minas Gerais que, como ocorre em todos os grandes

momentos históricos, tem no horizonte próximo um novo encontro marcado com o

Brasil. A ele não faltaremos!”.

Com essas palavras, abrimos ontem mais um ano legislativo. Esta Assembléia tem

contribuído de forma eficaz e muito positiva, e já é recomendada por visitantes

ilustres de todos os Estados, graças à nossa competente consultoria, aos nossos
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técnicos e servidores, à Mesa diretora, que tem feito um comando extraordinário.

Nessa nova dimensão, iniciando esta nova fase, quero dar a todos as boas-vindas e

dizer que estamos aqui para construir, debater, refletir e fazer a Minas dos nossos

sonhos.

Tenho a honra de tê-lo agora na Mesa diretora, caríssimo Secretário, Deputado

Hely Tarqüínio, meu querido amigo. Durante tantos e tantos anos V. Exa. esteve

conosco na Comissão de Constituição e Justiça. Quero fazer um registro, mais uma

vez, do seu extraordinário, dedicado, incansável e inteligente trabalho, que tanto

contribuiu e fez certamente uma página bonita na história da nossa Comissão.

Estamos buscando, na véspera de uma eleição, um novo tempo para Minas e para

o Brasil, não somente pelas palavras ontem proferidas pelo nosso Presidente, mas

também pelo sentimento maior desta Casa de homens e mulheres que sentem a

história maior do dever cívico da democracia. Com essas palavras, Sr. Presidente,

faço muita questão de registrar a abertura de mais um ano de trabalho e dedicação,

garantindo as ações de desenvolvimento para a nossa região, para Minas e para o

Brasil.

Feitas essas considerações e tendo em vista os minutos que me restam, gostaria,

Sr. Presidente, que ficasse registrada nos anais desta Casa a grande perda que

tivemos na semana passada, na minha terra natal de Ouro Fino, de dois

extraordinários policiais. Refiro-me ao Cabo Elói e ao Soldado Marcos Miranda,

covardemente assassinados na Comarca de Ouro Fino por uma gangue do Estado de

São Paulo. Os policiais estavam trabalhando em defesa da segurança do nosso povo

e da nossa gente. O desaparecimento desses grandes servidores da nossa gloriosa

Polícia Militar, tanto do Cabo Elói, Comandante do Distrito de Crisólia, da Comarca de

Ouro Fino, como do Soldado Marcos, encheu-nos de tristeza. É uma comoção social,

uma grande perda não somente para as famílias, mas também para a nossa cidade,

tendo em vista a dedicação extraordinária desses policiais, que puderam honrar e

dignificar a farda, que sempre puderam dar, com galhardia, os direitos maiores da

cidadania e o dever cumprido.

Registro, em nome de toda a comunidade de Ouro Fino, junto à Polícia de Minas

Gerais, como já fizemos aqui na Casa e à beira do caixão, a manifestação de tristeza
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pela perda e a solidariedade que apresentamos. Estamos solidários na tristeza pelo

ceifar da vida desses grandes amigos e policiais de nossa região.

São essas as nossas considerações, Sr. Presidente, na certeza de que poderemos,

com muita dedicação e altivez, buscar nesta Casa ações maiores para o nosso

Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Leonardo Moreira,

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

Leonardo Moreira.

O Deputado Leonardo Moreira* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, público que nos acompanha pela TV Assembléia, hoje tenho a honra e a

satisfação de retornar a esta Casa, nesta sessão legislativa, principalmente com a

honra e o dever de representar o Democratas, meu Partido, ocupando a sua

liderança. Refiro-me a um retorno porque, há alguns anos, tive também a satisfação

de ser Líder do Partido Liberal. Boas lembranças ficaram nessa passagem, quando

tive a honra, a satisfação e a graça de também aprender com parlamentares

experientes que faziam parte daquela Bancada, como o nobre Deputado Rêmolo

Aloise, que nos acompanha hoje.

Neste meu retorno, Sr. Presidente, público que nos acompanha pela TV

Assembléia, minhas senhoras e meus senhores, não poderia deixar de agradecer aos

membros e colegas da minha Bancada e ao Deputado Jayro Lessa, amigo e

companheiro, nosso ex-Líder por dois anos consecutivos, que marcou sua Liderança

pela sinceridade e pelo compromisso com os seus companheiros. Deputado Jayro

Lessa, aqui vão os meus sinceros agradecimentos e a minha eterna gratidão pela sua

amizade. Gostaria de agradecer também ao nosso companheiro Gustavo Valadares

pela sua altivez, pelo seu espírito empreendedor e por estar sempre presente ao lado

dos colegas nas horas mais difíceis. Meus cumprimentos ao colega Deputado Doutor

Viana, Vice-Presidente desta Casa, nosso grande amigo e orientador, que está

presidindo esta reunião, pela austeridade, pelo espírito conciliador e, acima de tudo,

pela honestidade e seriedade com que conduz os trabalhos na Assembléia de Minas

Gerais; à Deputada Maria Lúcia Mendonça, nossa representante feminina da Zona da
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Mata mineira; ao nosso amigo Deputado Ruy Muniz, hoje nosso Vice-Líder e grande

representante do Norte de Minas; ao nosso amigo Delvito Alves, que, quando chegou

a esta Casa, cativou todos nós com seu espírito gracioso; e ao nosso amigo Elmiro

Nascimento, que, com sua experiência e sabedoria do dia-a-dia, vem nos ensinando

a cada momento.

Minha gente, minhas senhoras e meus senhores, há algo que me traz a esta

tribuna. Estou hoje Líder do Democratas. Considero que, a partir do momento em que

assumimos um cargo, principalmente na função de Liderança, nós, membros do

Democratas, temos uma obrigação democrata com Minas Gerais e o Brasil. Sabemos

do antes e do depois, da situação lamentável e de penúria, quase de falência, em que

se encontrava o Estado nas mais diversas áreas. Com a chegada do brilhante

administrador Governador Aécio Neves e de toda a sua equipe, foram inúmeros os

avanços na área da saúde, da segurança, da educação, das estradas. Não vou me

ater a revelar aqui todos os que certamente obtivemos, pois os minutos seriam

poucos, Sr. Presidente, e talvez não terminaríamos esta reunião hoje. Todavia é

dever deste parlamentar, como Líder do Democratas, dizer ao nosso povo mineiro da

nossa obrigação de dar continuidade a esse projeto do Governador Aécio Neves. Em

momento nenhum podemos virar as costas para ele, pela credibilidade que Minas

Gerais voltou a ter dentro e fora do nosso país. Hoje o nosso Estado goza de

prestígio internacional inabalável, oriundo de uma administração correta, séria,

honesta e que, acima de tudo, visa ao bem-estar da sua população. Por isso é

obrigação nossa, do Democratas, levar adiante esse projeto em nosso Estado. Além

disso, irradiar para o resto do nosso país as grandes conquistas que o nosso Estado

e a população mineira obtiveram com a chegada desse grande administrador, que é o

Governador Aécio Neves, para que o Brasil desfrute também dessas benesses que o

povo mineiro e todo o nosso Estado estão vivenciando, com a sua chegada, se Deus

quiser, à Presidência da República.

Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, vivemos o primeiro embate, no dia de

ontem, com a eleição para Presidente da Câmara dos Deputados e do Senado. Foi

dado o primeiro passo para a sucessão estadual e presidencial em nosso país.

Neste momento, gostaria também, Sr. Presidente, de cumprimentar os membros da
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Mesa da Câmara dos Deputados, os nossos mineiros que conseguiram três posições

importantes na Mesa ontem. Foi sagrado o Deputado Edmar Moreira, pessoa que

tenho a honra e a graça de Deus de ter como pai, como 2º-Vice-Presidente; o ilustre

Deputado Rafael Guerra como 1º-Secretário; e o Deputado Odair Cunha como 3º-

Secretário. Deixo os meus cumprimentos, a minha admiração e o meu respeito, que,

tenho certeza, não é somente do Líder do Democratas mas também da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Sr. Presidente, registro que a candidatura de Edmar Moreira ontem foi um

contraponto, sim. Contraponto porque demos ontem a largada à sucessão que está

por vir em nosso país. Edmar Moreira, na tarde de ontem, estava fazendo um

contraponto ao poder constituído do Estado de São Paulo, que é legítimo, tem a sua

chance. Edmar Moreira estava lá lutando bravamente, colocando o seu nome à

disposição, uma vez que não foi indicado à chapa oficial, do Deputado Michel Temer.

Disputou como avulso, contrariando os interesses legítimos do Estado de São Paulo,

para fortalecer a presença de Minas Gerais na Mesa. Não digo, Sr. Presidente, que é

a presença do Democratas ou do Edmar Moreira. Todos nós, mineiros, devemos

colocar as nossas diferenças de lado e, em primeiro lugar, colocar os interesses de

Minas Gerais e da população que nos elegeu.

Há, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, público que nos vê pela TV Assembléia, uma

profecia, uma citação bíblica, que diz que um profeta só não é bem-vindo em sua

casa, entre seus amigos e seus parentes. Infelizmente, pesa-me dizer nesta tribuna -

está aqui o compromisso que tenho não só com o partido mas muito mais com o

Estado de Minas Gerais e com a população que me elegeu - que o Deputado Carlos

Meles, Presidente estadual do nosso partido, estava radicalmente contra a

candidatura - não de Edmar Moreira - de um mineiro para a Mesa do Congresso

Nacional. Pesa-me dizer isso, Sr. Presidente. Há poucos dias, o nosso Presidente

estadual reuniu-se com o Governador Aécio Neves e disse que o Democratas, em

Minas Gerais, caminharia com a sua pessoa rumo a um patamar mais alto, que

entendemos ser a Presidência da República. Naquele momento, percebemos que

estava falando uma pessoa que entende que Aécio Neves representa os mineiros, o

desenvolvimento e o progresso que pode e deve ser estendido ao nosso país. Para
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nossa surpresa, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, poucos dias

depois, nós, mineiros e democratas, fomos surpreendidos com declarações legítimas

do nosso dirigente nacional, que disse que estava alinhado com o projeto político do

Estado de São Paulo. Qual foi a reação do nosso Presidente estadual? Quando falo

de um Presidente estadual, falo de um mineiro, que deve defender os interesses do

povo de Minas, do povo de seu Estado. Foi a apatia.

Eu poderia dizer, no bom sentido, que foi a covardia. Por que não, naquele

momento, colocar o nome de nosso Governador com as reais conquistas que o

Estado de Minas Gerais e o povo mineiro vêm alcançando? E esse sentimento de

decepção me acometeu ainda mais no dia de ontem, quando vi um mineiro que tinha

a obrigação e o dever de defender a candidatura de seu conterrâneo à Mesa da

Câmara dos Deputados e do seu partido, o Deputado Edmar Moreira, um Presidente

estadual que, acima de tudo, deve zelar pelos interesses do seu partido e de seus

companheiros, colocar-se a serviço do Estado de São Paulo, procurando atrapalhar e

achincalhar, notoriamente, a candidatura de um mineiro que, naquele momento,

colocava-se acima da pessoa do Deputado Federal Edmar Moreira, que teve a

coragem e a honra de defender ali não só uma pretensão pessoal, como também de

se indispor, até mesmo com o partido, se preciso fosse, para mostrar que aquele

movimento estava sendo feito a favor dos paulistas. Estava ali Edmar Moreira a ser

um testemunho vivo do desenvolvimento e do progresso que o Governador Aécio

Neves vem fazendo em nosso Estado. E, para nossa surpresa, em gestos que eu

poderia dizer nefastos, sórdidos, gestos de calada da noite, nossa Presidência

estadual trabalhava contra a candidatura de uma pessoa que representa o Estado de

Minas Gerais. Pesa-me dizer, Sr. Presidente, que o Deputado Edmar Moreira, com

sua candidatura avulsa, foi o único candidato que não disputou na chapa oficial e foi

eleito. Foi eleito porque demonstrou os avanços, demonstrou sua sinceridade e

demonstrou que, no Estado, os interesses individuais devem ser colocados acima dos

interesses coletivos. Aqui essas práticas são abomináveis. Em Minas Gerais,

devemos colocar os interesses coletivos acima dos interesses individuais. Foi isso

que o Deputado Edmar Moreira fez, com a graça de Deus, com companheirismo, com

o trabalho de mineiros de diversas agremiações. Aqui fica meu gesto e meu
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reconhecimento a todas as siglas partidárias que entenderam que, naquele momento,

aquela candidatura representava o melhor para o nosso Estado. Minas Gerais foi

reconhecida e hoje tem três mineiros na Mesa, graças à coragem de Edmar Moreira

de defender o nosso Estado, a nossa administração e, acima de tudo, o nosso

Governador Aécio Neves, grande responsável por esses avanços.

Nesse momento, ao encerrar minhas palavras, digo que passa a ser a bandeira de

todos nós, a partir de agora, que somos Líderes, fazer irradiar de Minas para o Brasil

os avanços que vivemos com a continuidade desse modelo ora implantado em nosso

Estado, para que ele seja também uma realidade num futuro próximo em nosso país.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Deputados e Deputadas.

* - 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 amanhã, dia 4, às 9 horas, nos termos do edital

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

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-

se a reunião.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 3/2/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Alencar da Silveira Jr., notificando o falecimento da Sra. Célia

Lucchesi de Carvalho, ocorrido em 31/1/2009, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-

se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 6 DE FEVEREIRO DE 2009

ATA

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 4/2/2009

Presidência do Deputado José Henrique

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

do Deputado Weliton Prado; aprovação - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação

de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.978 a 2.995/2009 - Requerimentos nºs 3.216 a

3.244/2009 - Requerimento do Deputado Domingos Sávio e outros - Comunicações:

Comunicações da Bancada do PSDB e das Representações Partidárias do PTB, do

PHS, do PRTB, do PR e do PMN, do Bloco Social Democrata e dos Deputados Padre

João, Almir Paraca, Jayro Lessa e Elmiro Nascimento (2) - Oradores Inscritos:

Discursos dos Deputados Carlos Pimenta, Doutor Viana, Padre João e Fábio Avelar -

2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura

- Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro

Silva - Deiró Marra - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Doutor Rinaldo - Elmiro

Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia

Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro

Lessa - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Maria Lúcia Mendonça - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre

João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso -

Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Sebastião

Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -
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Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

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.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-la, o Deputado

Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, concordo com a leitura da ata do

Deputado Hely Tarqüínio, não desejo retificá-la. Quero cumprimentar todos os

Deputados e servidores desta Casa, aliás, o próprio Presidente já os cumprimentou

na abertura dos trabalhos. Quero destacar que hoje saiu uma nota no jornal “Hoje em

Dia”, na coluna do jornalista Paulo César de Oliveira, cujo assunto muito nos

preocupou e sobre o qual vamos tomar providências. (- Lê:)

“Curto circuito. Desde ontem que os consumidores em atraso com a conta da

Cemig correm o risco de ter seus nomes incluídos nos cadastros do SPC e do

Serasa.”

A medida foi totalmente seca, sem justificativas. Aliás, ela já foi publicada no “Minas

Gerais”. Comentei com alguns jornalistas experientes, na Sala de Imprensa, e eles

me disseram que o povo sofre mesmo, mas quem mais sofre é o mais pobre.

Realmente é muito difícil a situação. O cidadão mais pobre já é penalizado por ter sua

conta de luz cortada, e, agora, o coitado será penalizado também com a inclusão de

seu nome no SPC e no Serasa. Imaginem a dificuldade que esse cidadão enfrentará

para retirar seu nome desses cadastros. Ele terá mais custo e burocracia. É uma

grande injustiça, pois, se ele não pagou a conta de luz, é porque está enfrentando
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dificuldades financeiras. E, para ter luz novamente, precisa pagar a taxa de religação,

que é altíssima. Se for para ligar a luz durante as primeiras horas, o valor realmente é

muito alto. A população já é penalizada por ter o serviço cortado e agora ainda terá o

seu nome incluído no SPS e no Serasa. Repito: essa é uma grande injustiça. Tal

atitude fere o Código de Defesa do Consumidor. Aliás, a publicação diz que eles

querem estender essa decisão também para o serviço de água. Mas a água, assim

como a energia, é um serviço público essencial à vida, por isso não pode ser tratada

como mercadoria. Aliás, há decisões da Justiça de que a água não pode ser cortada.

Agora, além de cortá-la, ainda enviam o nome do consumidor para o SPC e ao

Serasa. Assim, vamos tomar todas as providências jurídicas nesse sentido, como

encaminhar representação para o Ministério Público, a fim de que tenhamos

garantidos os direitos do cidadão. Isso é incompreensível. Neste momento de

dificuldade, muitos trabalhadores encontram-se desempregados, pois perderam o

emprego, e ainda são penalizados, ao terem a água cortada e verem seus nomes

incluídos no SPC e no Serasa. Há um projeto de minha autoria, em tramitação nesta

Casa - que teve parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça -, para

proibir a inclusão, por órgãos públicos, de nomes de consumidores mineiros no SPC

e no Serasa. Esse projeto encontra-se em tramitação, e espero que seja aprovado.

Também tomaremos providências jurídicas para impedir tal absurdo. Finalizando,

agradeço o Presidente Deputado José Henrique, e digo que conseguimos impedir o

aumento da água por meio de uma representação no Ministério Público. O valor da

água da Copasa era para ter um aumento a partir do dia primeiro de março.

Parabenizo o Promotor Antônio Baeta: Parabéns Promotor, por sua coragem, firmeza

e posicionamento em defesa dos consumidores! Isso foi fruto de uma representação

que apresentamos, o Promotor realmente acreditou, analisou. Os últimos aumentos

foram ilegais. Sem uma agência reguladora para determinar o valor do reajuste, é

totalmente inconstitucional e ilegal qualquer reajuste no valor da água da Copasa,

que já é muito caro. Então, o reajuste encontra-se suspenso por meio de uma liminar,

e a nossa luta vai continuar. Assim como fizemos com a energia elétrica, vamos nos

empenhar também em relação ao valor da água da Copasa, que já é muito alto,

mesmo se comparado com alguns departamentos municipais e com outros Estados.
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Não tenho nenhuma proposta de retificação da ata. Agradeço ao Sr. Presidente e

desejo um bom trabalho às Deputadas, aos Deputados e a todos os servidores desta

Casa.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa a

receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande

Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.978/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas de

Barroso e Cidades Vizinhas, com sede no Município de Barroso.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Aposentados e

Pensionistas de Barroso e Cidades Vizinhas – ASAPB –, com sede no Município de

Barroso.

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

Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2009.

Alberto Pinto Coelho

Justificação: A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Barroso e Cidades

Vizinhas - ASAPB -, entidade sem fins lucrativos, políticos ou religiosos, visa

congregar os aposentados e pensionistas, vinculados ao Instituto Nacional do Seguro

Social – INSS – ou outros, residentes e domiciliados em Barroso ou cidades vizinhas

onde não exista entidade similar.

Suas finalidades são defender os interesses de seus filiados relacionados à

previdência social, junto à administração pública federal, estadual e municipal;

promover o bem-estar social, recreativo e cultural dos aposentados e pensionistas da

região, buscando proporcionar-lhes condições de desenvolvimento integral e

aproveitamento de suas potencialidades.

Diante do exposto, esperamos a anuência dos nobres Deputados a este projeto de
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lei, que pretende outorgar-lhe o 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 2.979/2009

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG - a estadualizar a estrada que liga o Município de Lagoa dos Patos à LMG-

674 e liga o Município de Ibiaí à BR-365.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

- DER-MG, autorizado a assumir o controle e a manutenção da estrada que liga o

Município de Lagoa dos Patos à LMG-674 e liga o Município de Ibiaí à BR-365.

Parágrafo único – A autorização contida no “caput” deste artigo compreende todos

os atos administrativos necessários à efetivação do controle e da manutenção da

referida estrada.

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

Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2009.

Gil Pereira

Justificação: A estadualização da estrada que liga o Município de Lagoa dos Patos

à LMG-674 e liga o Município de Ibiaí à BR-365 é essencial para o desenvolvimento

da região. Ela comporta um tráfego intenso e constante e necessita de melhorias.

Com as chuvas e depois a seca, agravam-se as condições daquelas vias,

comprometendo o tráfego e a segurança de seus usuários.

Como os Municípios têm demandas prioritárias para atendimento à população,

enfrentam grandes dificuldades para realizar a conservação e a manutenção de suas

estradas, devido à carência de recursos.

A estadualização daquela estrada solucionará parte dos problemas inerentes à

região.

- 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 2.980/2009
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Institui o desconto no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA

- aos contribuintes e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Aos contribuintes que não tenham incorrido em infração de trânsito fica

instituído o desconto no valor anual do imposto sobre a propriedade de veículos

automotores - IPVA - nos seguintes patamares:

I – 10% (dez por cento) no caso de não ter cometido infração de trânsito no ano civil

anterior;

II – 15% (quinze por cento) no caso de não ter cometido infração de trânsito nos

últimos dois anos civis;

III – 20% (vinte por cento) no caso de não ter cometido infração de trânsito nos

últimos três anos civis.

Parágrafo primeiro – Os percentuais referidos nos incisos anteriores não serão

cumulativos.

Parágrafo segundo – Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer

preceito do Código de Trânsito Brasileiro, legislação complementar ou resoluções do

conselho nacional de transito – Contran.

Art. 2º – Para a concessão do benefício previsto no artigo anterior, serão

consideradas as infrações das quais o infrator tenha sido notificado, pessoalmente ou

por meio de remessa postal ou qualquer outro meio tecnológico hábil.

Parágrafo único – A notificação devolvida por desatualização de endereço do

proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos.

Art. 3° - O desconto estabelecido nesta lei fica co ndicionado aos pagamentos do

IPVA nos prazos de vencimento estipulados.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2009.

Arlen Santiago

Justificação: É fato público a situação do trânsito, não só em nosso Estado, mas em

igualmente em todo o país. Fator primordial, para tanto, consiste na contumaz

desobediência de nossos motoristas as regras de transito: cruzar sinal fechado,

ultrapassar de forma perigosa, estacionar em local proibido, imprimir velocidade
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acima do permitido em seus veículos e tantas outras infrações que se tornam comuns

em nosso cotidiano, muito embora o poder público tente coibir tais atos e campanhas

educativas tenham sido deflagradas neste sentido.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece pesadas multas por infração as suas

regras. Entretanto, entendemos que assim como se pode punir os transgressores

pode-se também distinguir os bons motoristas.

Por outro lado, sabe-se que o imposto sobre a propriedade de veículos automotores

tem representado grande ônus ao orçamento de grande parcela da população,

principalmente daqueles que não possuem veículos somente para lazer, mas também

como instrumento de trabalho.

Este projeto de lei tem como objetivo estimular a observação e a obediência integral

às leis de trânsito, bem como incentivar a adimplência ao pagamento do IPVA.

Saliento também que projeto com o mesmo objetivo tornou-se, no Estado do Rio

Grande do Sul, em 21/12/99, a Lei n° 11.400.

Por esses argumentos, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 2.981/2009

Dá 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 Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica denominada Octávio Eulálio da Silva a rodovia que liga o Município de

Coração de Jesus ao Município de São João do Pacuí.

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

Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2009.

Arlen Santiago

Justificação: Minas Gerais é o Estado que tem a maior malha viária do País e seu

vastíssimo território é extremamente propício ao desenvolvimento de sua enorme

potencialidade. Seu povo caracteriza-se pela tradição de jamais deixar o passado

para trás, elevando o nome de quem trabalhou em prol de melhores condições de
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vida; sendo assim, não poderemos deixar de homenagear mais um mineiro.

Octávio Eulálio da Silva nasceu em 1º/9/11, em Coração de Jesus. Nesse Município

exerceu o cargo de jurado no fórum dessa comarca por vários anos. Já no Município

de São João do Pacuí foi eleito Vereador e também inspetor escolar, uma história que

pode muito bem ser comparada com a de outros ilustres mineiros que fizeram com

que o nosso Estado fosse lembrado em todo o Brasil. Faleceu em 12/3/99, depois de

um casamento de mais de 64 anos. Deixou 7 filhos, 21 netos e 31 bisnetos.

Pelo exposto, entendemos ser justa e oportuna a homenagem ao Sr. Octávio,

dando seu nome à rodovia em questão, razão pela qual solicitamos aos eminentes

pares o apoio para a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.982/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Natércia - Apae de Natércia -, com sede nesse Município.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Natércia - Apae de Natércia -, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2009.

Antônio Júlio

Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Natércia

encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de um ano, cumprindo suas

finalidades estatutárias e sociais no que concerne às atividades assistenciais,

beneficentes e filantrópicas.

A Apae tem por fim, promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com

deficiência, preferencialmente mental, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da

cidadania. Visa, ainda, estimular a realização de estatísticas, estudos e pesquisas

relacionadas à causa da pessoa com deficiência, o que propicia o avanço científico e

a permanente formação dos profissionais e voluntários que atuam na Associação.
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Sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem

atividades voluntárias, cumprindo, assim, os requisitos legais para concessão do título

de utilidade pública.

Pela importância, contamos com o apoio dos 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 2.983/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Brás Pires - Apae de Brás Pires, com sede nesse Município.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Brás Pires - Apae de Brás Pires, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2009.

Antônio Júlio

Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Brás Pires

encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de um ano, cumprindo suas

finalidades estatutárias e sociais no que concerne às atividades assistenciais,

beneficentes e filantrópicas.

A Apae tem por fim promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com

deficiência, preferencialmente mental, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da

cidadania e ainda estimular a realização de estatísticas, estudos e pesquisas em

relação à causa da pessoa com deficiência, propiciando o avanço científico e a

permanente formação dos profissionais e voluntários que atuam na associação. A sua

diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem

atividades voluntárias, cumprindo assim os requisitos legais para concessão do título

de utilidade pública.

Pela importância, contamos com o apoio dos 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
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.984/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Silveirânia o imóvel que

especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Silveirânia imóvel

de propriedade do Estado de Minas Gerais, situado nesse Município, no lugar

denominado Fazenda do Bocaiú, com uma área de 10.046m2 (dez mil e quarenta e

seis metros quadrados), e registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Rio Pomba, sob o nº 10.068, a fls. 2, v., do Livro 3-T de transcrição das

transmissões.

Parágrafo único – O imóvel que trata este artigo será destinado a abrigar atividades

da administração municipal, em benefício da comunidade.

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

decorrido o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe for dada a destinação estabelecida no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2009.

Braulio Braz

Justificação: O imóvel de que trata esta lei é de propriedade do Estado de Minas

Gerais e, no atual momento, não está sendo utilizado para nenhuma destinação, não

trazendo benefícios à população da região. De acordo com o pedido do Sr. Prefeito

do Município, Sr. Janio David Lama, o Município de Silveirânia possui planos para o

terreno que trarão melhores benefícios à população local, ao abrigar atividades da

administração municipal, em benefício da comunidade.

Sem dúvida de que esta é a melhor medida para assegurar melhor utilização do

terreno, é que julgo necessária a doação. Solicito, portanto, o apoio dos nobres

colegas à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 2.985/2009
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Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Muriaé os imóveis que

especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o poder Executivo autorizado a doar ao Município de Muriaé imóveis

de propriedade do Estado a seguir discriminados, situados nesse Município e

registrados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Muriaé:

I – Terreno com área de 1.111m² (mil cento e onze metros quadrados), situado na

Rua Cel. Pereira Sobrinho, Bairro do Porto, registrado sob nº 36.986, fls. 123, do

Livro 3-AJ.

II – Terreno com 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado na Fazenda São

João do Glória, registrado sob nº 13.101, fls. 262, do Livro 3-U.

Parágrafo único – Os imóveis que trata este artigo são destinados ao

funcionamento de escolas municipais.

Art. 2º – Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do Estado se,

decorrido o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhes for dada a destinação estabelecida no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2009.

Braulio Braz

Justificação: O imóvel a que se refere o inciso I do art. 1º foi doado ao Estado em

1972 pelo Município de Muriaé, e o referente ao inciso II do mesmo artigo foi doado

por particulares ao Estado em 1945. Em ambos os casos, não consta na escritura

pública de doação nenhuma cláusula resolutiva do contrato.

Tais imóveis são atualmente destinados ao funcionamento de escolas municipais

mantidas pela Prefeitura Municipal de Muriaé, e este projeto objetiva a regularização

da situação funcional dos imóveis onde funcionam as escolas municipais, pois,

somente desta forma, a Prefeitura Municipal de Muriaé poderá administrar esses

imóveis da melhor forma possível.

Essa é, sem dúvida, a melhor medida para assegurar uma melhoria das escolas

situadas nos terrenos mencionados, razão pela qual julgo necessárias essas

doações.
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Solicito, portanto, o apoio dos nobres colegas para aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI N° 2.986/2009

Dispõe sobre os critérios para realização de leilões de veículos usados por parte do

Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar aos Municípios e às entidades

filantrópicas do Estado de Minas Gerais 50% (cinqüenta por cento) dos veículos

considerados dispensáveis à composição da frota oficial e apontados para leilão.

Parágrafo único - Para se beneficiarem do disposto no "caput" deste artigo,

somente serão consideradas as entidades filantrópicas declaradas de utilidade

pública nos termos da  Lei nº 12.972, de 27 de julho de 1998, e que estejam em plena

atividade e devidamente cadastradas na Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social.

Art. 2º - As doações dependerão de avaliação prévia, dispensada a licitação quando

se comprovar sua finalidade e uso de interesse social.

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

da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: O projeto em epígrafe objetiva atender aos Municípios e às entidades

filantrópicas mediante repasse de percentual equivalente a 50% dos veículos

pertencentes ao Estado e passíveis de ser leiloados. Saliente-se que esses veículos,

embora considerados inservíveis para a administração pública estadual, podem muito

bem ser utilizados para a prestação de serviços sociais não apenas por prefeituras,

mas também por entidades civis cujas atividades tenham caráter nitidamente

filantrópico.

Convém lembrar que a legislação estadual atinente às licitações, ao disciplinar a

alienação de bens públicos, prevê a dispensa do procedimento licitatório para a
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transferência desses veículos a entidades que venham a utilizá-los em programas de

interesse social, o que demonstra a consonância desta proposta com os interesses

maiores da administração pública.

Entendemos, portanto, ser conveniente a aprovação do projeto sob comento, que

procura efetivar maior cooperação entre o Estado, os Municípios e as entidades

privadas para o desenvolvimento de programas sociais que levam benefícios a toda a

comunidade; todavia, devemos perceber que entre o Estado, as prefeituras e as

entidades filantrópicas existe uma coincidência de objetivos. Todos eles procuram

aumentar o bem-estar da sociedade.

Dessa forma, o que à primeira vista parece prejudicial ao Estado pode, na verdade,

resultar em grande valia para a população mineira.

De fato, examinando-se a questão, percebe-se que a prefeitura está mais perto dos

cidadãos, podendo intervir de maneira eficiente para solucionar seus problemas. O

mesmo pode ser estendido para as entidades filantrópicas, que têm exercido

relevante papel na assistência social aos mais carentes. Além disso, sabemos que os

referidos veículos são vendidos por preços insignificantes.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 2.987/2009

Dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de seguro de vida e acidentes

pessoais, bem como assistência funeral nas rodovias sob jurisdição do Estado ,

sujeitas à cobrança de pedágio, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As pessoas jurídicas de direito público ou privado responsáveis, inclusive

sob o regime de concessão, pela operação de estradas sob jurisdição do Estado de

Minas Gerais, sujeitas à cobrança de pedágio, ficam obrigadas a contratar seguro de

vida e acidentes pessoais em benefício do(s) ocupante(s), seja(m) condutor(es) ou

passageiro(s), dos veículos que nelas transitem, observadas as condições mínimas

seguintes:

I – danos materiais:
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- perda parcial ou total do veículo, quando comprovado, decorrente de má

sinalização ou conservação da rodovia;

II – danos pessoais:

- invalidez permanente - caracterizada por perda parcial ou total de membros que

impossibilitem a vítima de trabalhar, oriunda do acidente;

- morte por acidente – a cada óbito de ocupante do veículo corresponderá uma

indenização que deverá ser paga ao(s) herdeiro(s) legal(is);

III – assistência funeral: garantir a prestação dos serviços necessários à realização

do(s) funeral(is) do(s) ocupante(s) do veículo sinistrado, a qual será paga ao(s)

herdeiro(s) legal(is).

Art. 2º - a cobertura do seguro iniciará a partir do momento em que o veículo

começar a trafegar em rodovia ou estrada, sob a jurisdição do Estado e onde haja

cobrança de pedágio, cessando quando o veículo deixar a malha rodoviária sujeita a

tais condições.

Art. 3º - Para efeito desta lei, considera-se acidente o evento involuntário, externo,

súbito e violento, com data específica, causador de danos pessoais que, por si e

independentemente de toda e qualquer causa, tenha conseqüência direta em

prejuízos ou perdas do(s) ocupante(s) do veículo.

Art. 4º - Estão excluídos de todas as garantias deste seguro, os seguintes itens:

§ 1° - os riscos decorrentes de perturbações de ord em pública, política e social do

País;

§ 2º - reclamações por danos decorrentes, direta ou indiretamente, próxima ou

remotamente, de atos de vandalismo, e situações semelhantes, ainda que isoladas,

ou fora do controle habitual, sendo ou não possível identificar e individualizar

precisamente seus autores;

§ 3º - perdas e danos direta ou indiretamente causados por qualquer convulsão da

natureza.

Parágrafo único – Além dos riscos excluídos descritos, não haverá responsabilidade

por eventos que venham ferir disposições do Código Civil Brasileiro.

Art. 5º - A contratação dos seguros por parte do ente jurídico, citado no art. 1º, não

o isenta de nenhuma responsabilidade, tendo obrigação de garantir a segurança e
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tranqüilidade daqueles que utilizam a rodovia/estrada.

Art. 6º - O não-cumprimento do fixado nesta lei acarretará ao infrator as sanções

cabíveis.

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

Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: O pagamento de pedágio pelos usuários de rodovias e estradas, sob a

jurisdição do Estado de Minas Gerais, além de garantir qualidade, segurança e

serviços que o justifiquem, deve garantir também, na hipótese de acidentes, imediata

e fácil indenização.

Na verdade, sabemos da dificuldade para o recebimento de indenizações onde há

necessidade de se discutir e apurar culpa, levando as famílias das vítimas em

acidentes rodoviários a não terem – na maioria das vezes -, nem sequer condições de

arcar com despesas mínimas relativas ao sinistro.

O cidadão que detém a propriedade de veículo automotor paga, anualmente, o

IPVA. Nele está contida a cobrança do Seguro DPVAT - Danos Pessoais Causados

por Veículos Automotores de Via Terrestre (obrigatório), que indeniza vítimas de

acidentes causados por veículos que têm motor próprio e circulam por terra ou por

asfalto. Entende-se que o proprietário tem responsabilidade civil legalmente atribuída.

Através da Lei Federal 6.194/74, sancionada numa época em que cabia ao poder

público a responsabilidade pela construção e manutenção das rodovias e estradas.

Com o surgimento das concessões, houve uma transferência da responsabilidade

pelas rodovias e estradas para a iniciativa privada, o que se entende como risco

inerente ao negócio. Porém, verifica-se que não há em contrapartida a mesma

cobrança de responsabilidade daqueles que detêm a concessão para explorar uma

rodovia ou estrada. E para isso, cobram pedágio muitas vezes altíssimos, usando

como argumento os custos de operação e manutenção. Logo, faz-se necessária, por

uma questão de respeito ao cidadão, a aprovação desta proposta.

- 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 N° 2.988/2009
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Torna obrigatória a adoção de medidas de segurança contra a subtração de

incapaz e a troca de recém-nascidos em maternidades públicas estaduais e dá outras

providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – As maternidades públicas estaduais adotar ão medidas técnicas de

segurança eficazes contra a subtração de incapaz e a troca de recém-nascidos em

suas dependências.

Parágrafo único – As medidas de segurança a que se refere o “caput” deste artigo

compreendem o uso, no recém-nascido, de tarja magnética perceptível a sensores

com alarme, instalados em todas as saídas das maternidades públicas.

Art. 2° – As maternidades públicas ficam obrigadas a coletar, identificar e

armazenar conjuntamente amostras de sangue da mãe e da criança, com vistas ao

esclarecimento de eventuais trocas de recém-nascidos.

Parágrafo único – As amostras de sangue serão preservadas por, no mínimo, vinte

anos, em condições de climatização que possibilitem o exame de ácido

desoxirribonucleico - DNA.

Art. 3° – O Poder Público estabelecerá mecanismos d e incentivo à participação do

setor privado na implementação das medidas de segurança de que trata o art. 1°

desta lei.

Art. 4° – As maternidades terão o prazo de seis mes es contados da data de

publicação desta lei para adotar as medidas nela previstas.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: Tendo em vista o grande desenvolvimento tecnológico hoje disponível,

a um custo relativamente acessível, entende-se que devem ser aplicados todos os

recursos para evitar a possibilidade de tão profundos traumas nas famílias.

Tecnologias até mais sofisticadas vêm sendo utilizadas na sociedade em defesa de

bens patrimoniais, da segurança doméstica e até de animais. Entendemos, assim,

que o emprego desses recursos na segurança de recém-nascidos é altamente

justificável. As medidas previstas neste projeto de lei podem prevenir efetivamente
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problemas que podem afligir as pessoas por ocasião de um nascimento na família.

Em relação a troca de bebês em maternidades públicas, não existem estatísticas

oficiais a respeito do assunto. Sabe-se que a maioria dos casos de troca ocorrem

depois que o bebê deixa a sala de parto e está a caminho da sala de assepsia do

berçário. Tendo em vista que, na maioria das maternidades, ocorre um grande

número de nascimentos e que, ao mesmo tempo, no mesmo carrinho, costumam ser

transportadas várias crianças juntas, pode-se concluir que o risco de troca existe e

precisa ser reduzido. A Constituição Federal estabelece, por meio do art. 24, inciso

XV, que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar

concorrentemente sobre proteção da infância e da juventude. Por seu turno, a

Constituição Estadual, no seu art. 61,inciso XVIII, determina que compete à

Assembléia Legislativa dispor, com a sanção do Governador do Estado, sobre

matéria de legislação concorrente, de que trata o art. 24 da Constituição da

República. Ressalte-se que a legislação concorrente da União se limitará a

estabelecer normas gerais e a legislação dos Estados terá o caráter suplementar.

Assim, no âmbito da legislação federal, a Lei nº 8.069, de 13/7/90, que contém o

Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece, no art. 5º, que nenhuma criança

ou adolescente será objeto de negligência, discriminação, exploração,

violência,crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação

ou omissão, aos seus direitos fundamentais. No Título I, Dos Direitos Fundamentais,

Capítulo II, Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade, o art. 17 estabelece

que o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física,psíquica e

moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da

identidade, da autonomia, dos valores,das idéias e crenças, dos espaços e objetos

pessoais. Por conseguinte, o art. 18 estatui que é dever de todos zelar pela dignidade

da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano,

violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

Por essas razões, solicitamos aos nossos pares o apoio a este projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelos Deputados Fahim

Sawan e Eros Biondini.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 972/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.989/2009

Institui a obrigatoriedade de fazer constar no banco de dados do Detran-MG a

quilometragem exibida no odômetro no ato da vistoria.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – No momento da vistoria realizada pelo Detran-MG, deverá ser anotada a

quilometragem exibida no odômetro do veículo.

Art. 2º – Caberá ao Detran, para a expedição do licenciamento anual, a anotação e

a conseqüente inclusão no banco de dados do órgão do número de quilômetros

exibido no velocímetro do veículo vistoriado.

Art. 3º – O Detran incluirá no seu banco de dados essa informação, que poderá ser

acessada via internet, obedecendo aos mesmos critérios que a pesquisa de multas,

com o fornecimento dos dados do proprietário e do Renavam.

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

Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: Hoje o consumidor não tem como aferir a real quilometragem do

veículo usado que está comprando. Esse projeto de lei estabelece que será anotada

no banco de dados do Detran a quilometragem exibida no ato da vistoria, podendo

ser acessada a exemplo das multas existentes. A finalidade é evitar a venda e

comercialização de veículos usados com a quilometrarem aquém do que realmente

deve constar no odômetro. É uma forma de proteger o consumidor, informando

anualmente a quilometragem do veículo adquirido. O procedimento inibe a fraude de

adulteração de velocímetro com a intenção de lucrar mais na venda de veículo usado.

- 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 2.990/2009

Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Rural do Ribeirão, com sede no

Município de Pouso Alto.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário Rural do Ribeirão,
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com sede no Município de Pouso Alto.

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

Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: O Centro Comunitário Rural do Ribeirão, com sede no Município de

Pouso Alto, entidade civil sem fins lucrativos, de finalidade filantrópica e de caráter

educacional, cultural e assistencial, visa, entre outros objetivos, incentivar

manifestações folclóricas, artísticas, culturais e desportivas das comunidades, de

forma a integrar a população assistida à vida social e política do Município.

O processo que tem por objetivo a declaração de utilidade pública da referida

entidade encontra-se legalmente amparado e obedece às exigências da Lei nº

12.972, de 27/7/98.

A entidade de que trata este projeto de lei funciona regularmente há mais de um

ano e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem nenhuma

remuneração pelas funções que exercem, conforme consta em atestado.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.991/2009

Dispõe sobre a coleta, o recolhimento e o destino final de pneus descartáveis e dá

outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os pneus, após a utilização, considerados descartáveis, visando

especialmente ao controle da expansão do mosquito “Aedes aegypti”, são

considerados potencialmente perigosos à saúde e ao meio ambiente, devendo os

responsáveis por sua coleta, seu recolhimento e seu destino observar o estabelecido

nesta lei.

Parágrafo único - Consideram-se pneus descartáveis para os efeitos desta lei

aqueles considerados sem condições de aproveitamento nos termos das suas

finalidades.

Art. 2º - O produto previsto no artigo anterior, após o esgotamento das suas
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finalidades, deverá ser entregue pelos usuários aos estabelecimentos que os

comercializem para repasse aos fabricantes ou aos importadores, para que estes

adotem, diretamente ou por meio de terceiros, os procedimentos de reutilização,

reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente adequada.

§ 1º - Os resíduos não poderão ser dispostos em aterros sanitários destinados a

resíduos domiciliares.

§ 2º - Conforme dispuser a regulamentação, poderá a entrega prevista neste artigo

ser feita a entidades devidamente autorizadas e cadastradas junto ao Poder

Executivo.

Art. 3º - Os estabelecimentos que comercializam os produtos descritos nesta lei,

bem como a rede de fabricantes e importadores desses produtos, ficam obrigados a

aceitar dos usuários a devolução das unidades usadas, cujas características sejam

similares àquelas comercializadas, exceto na hipótese do § 2º do artigo anterior.

Art. 4º - Os fabricantes, os importadores e os estabelecimentos comerciais deverão

desenvolver campanhas de esclarecimento sobre os riscos à saúde e ao meio

ambiente e a necessidade de cumprimento desta lei, no âmbito do Estado.

Art. 5º - Os fabricantes, os importadores e os comerciantes dos produtos descritos

nesta lei, ficam obrigados a implantar os mecanismos operacionais para a coleta, o

transporte e o armazenamento, exceto no caso do § 2º do art. 2º desta lei.

Art. 6º - Os fabricantes e os importadores dos produtos ficam obrigados a implantar

os sistemas de reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final, obedecida a

legislação em vigor, exceto na hipótese do § 2º do art. 2º desta lei.

Art. 7º - A reutilização, a reciclagem, o tratamento ou a disposição final dos

resíduos, realizados diretamente por fabricante ou por terceiros, deverão ser

processados de forma tecnicamente segura e adequada à saúde e ao meio ambiente,

observadas as normas ambientais, especialmente no que se refere ao licenciamento

da atividade.

Art. 8º - A fiscalização desta lei será realizada por órgão designado através de ato

do Chefe do Poder Executivo.

§ 1º - O Poder Executivo poderá celebrar convênio de cooperação com os

Municípios, visando à fiscalização das disposições desta lei.
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§ 2º - A atuação dos órgãos descritos no “caput” deste artigo poderá valer-se, de

forma subsidiária, da legislação federal pertinente.

Art. 9º - O não-cumprimento das disposições desta lei sujeitará os infratores às

sanções previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: Pneus descartados em locais impróprios estão entre as principais

causas das enchentes e da proliferação do “Aedes egypit”, mosquito transmissor da

dengue. Eles são altamente favorecedores à doença, por acumularem água parada

com facilidade. Mas bem antes disso, os pneus velhos abandonados em qualquer

canto já eram um problema de difícil solução para todas as cidades brasileiras.

Outro grande desafio é conter a sua queima criminosa, que ocorre principalmente

na periferia. Ao ser queimado, o material libera dióxido de enxofre, um perigoso

poluente que ameaça o meio ambiente e a saúde pública.

A eliminação desse resíduo, exigida pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente,

ganha impulso com a adesão de setores com capacidade de incorporá-lo em seus

processos produtivos.

A responsabilidade pela coleta de materiais como o plástico, o vidro, o papel, o

alumínio e os pneus, ainda hoje simplesmente abandonados por consumidores e

fabricantes após terem sido utilizados como embalagens ou matéria-prima, passou a

ocupar espaços cada vez maiores na agenda prioritária dos órgãos do governo

responsáveis pela saúde pública e pela preservação do meio ambiente.

Restrita inicialmente apenas a alguns centros intelectuais, a discussão do que fazer

com o lixo doméstico, industrial ou hospitalar deixou definitivamente os círculos da

elite para se tornar parte integrante da atividade política, cultural e econômica

dominante do País. Afinal, mesmo sem pensar nos aspectos do impacto ambiental, o

monumental problema do lixo nas grandes metrópoles brasileiras esbarra ainda numa

limitação territorial intransponível, ou seja, em breve já não haverá locais disponíveis

para armazenagem de detritos, como se faz hoje nos chamados lixões. Diminuí-los,

portanto, é tarefa urgente que deve reunir toda a sociedade, consumidores, empresas
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e o poder público. Na Europa, apenas para citar uma fonte social que sempre foi

espelho para os brasileiros, novas leis ambientais vão tornar caducos os aterros

sanitários a partir de 2004. Assim, os países mais avançados do mundo estão

resolvendo a questão do lixo a partir da reciclagem completa dos detritos sólidos

reaproveitáveis.

Pelo exposto, conto com apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.992/2009

Dispõe sobre a obrigatoriedade de apólice de Seguro de Responsabilidade Civil

Profissional de Empresas de Engenharia, Arquitetura e Agronomia em obras, projetos

e serviços contratados pelo Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatória a exigência de apólice de Seguro de Responsabilidade Civil

Profissional das Empresas de Engenharia, Arquitetura e Agronomia nas obras,

projetos e serviços contratados pelo poder público estadual.

Art. 2º - A apólice de que trata o art. 1° deverá s er apresentada pelo profissional

responsável técnico pela execução da obra, projeto ou serviço, de acordo com a

Anotação de Responsabilidade Técnica emitida e registrada junto ao Conselho

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Geraisl - Crea-MG.

§ 1º - A apólice deverá ser especificada para cada obra, projeto ou serviço, de

acordo com a Anotação de Responsabilidade Técnica apresentada e terá como

importância segurada o percentual equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do

valor da obra, projeto ou serviço contratado, cujo valor seja superior a 10% (dez por

cento) do valor previsto na alínea "a" do inciso I, do art. 23 da Lei Federal nº 8.666, de

21 de junho de 1993.

§ 2º - Nos casos de subcontratação, deverão ser apresentadas apólices pelos

responsáveis técnicos pela execução da obra, projeto ou serviço das empresas

subcontratadas, específicas para as Anotações de Responsabilidade Técnica

vinculadas à principal, na forma do § 1º.
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Art. 3º - Para assegurar a plena execução de obras, projetos e serviços de

engenharia contratados pelos Poderes do Estado, Ministério Público e Tribunal de

Contas, será exigida Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional das

empresas e profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia.

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

Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: A qualidade, a solidez e a segurança das obras, projetos e serviços

contratados pelos Poderes do Estado Ministério Público e Tribunal de Contas do

Estado são de vital importância para otimização dos recurso públicos empregados e

devem, necessariamente, alcançar o fim proposto. Inúmeras são as obras públicas

que apresentam problemas por falhas nos projetos e em sua execução, com vícios

construtivos de toda sorte, causados pela má atuação das empresas e dos

profissionais contratados, bem como pela ineficaz estrutura de que dispõem os

Poderes do Estado, Ministério Público e Tribunal de Conta do Estado para

fiscalização destas obras.

O objetivo deste projeto de lei é salvaguardar os escassos recursos públicos

empregados em obras contratadas pelos Poderes do Estado, Ministério Público e

Tribunal de Contas do Estado, visto que o Seguro de Responsabilidade Civil

Profissional garante a qualidade, a solidez e a segurança dos serviços contratados,

em obras, projetos e quaisquer outros serviços executados, supervisionados,

fiscalizados, aprovados e gerenciados por profissionais registrados no Crea-MG,

conforme emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica, assegurando a

indenização em casos de eventuais vícios de construção.

Convém esclarecer aqui que este projeto não conflita em nada com o seguro

garantia, que já é uma exigência da atual legislação e que garante o término da obra

contratada.

A Lei nº 6.496, de 1977, e a Resolução 425/98, do Confea, instituíram a

obrigatoriedade da Anotação de Responsabilidade Técnica para execução de

quaisquer trabalhos na áreas dos profissionais registrados nos CREAs. A Lei nº

8.666, de 1993, dispõe, em seus arts. 69 e 70, a obrigatoriedade do contratado em
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reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas o objeto do

contrato em que se verificarem vícios de construção, defeitos ou incorreções

resultantes da execução ou de materiais empregados, decorrentes de culpa ou dolo

na execução do contrato. Contudo, a mesma lei que obriga não define como proceder

nos casos de constatação destes vícios; este projeto, por meio do seguro, visa a

preencher essa lacuna.

O seguro de que trata este projeto visa proporcionar também condições para o

cumprimento do Decreto-Lei nº 73, de 21/11/66, que obriga os construtores de

imóveis em zonas urbanas a apresentar o seguro de responsabilidade civil, o qual é

complementado pelo Decreto nº 61.867, de 7/12/67, que regulamenta os seguros

obrigatórios e submete os órgãos dos poderes públicos federal, estadual e municipal

da administração direta ou indireta à exigência deste, além de viabilizar uma garantia

efetiva à aplicação de recursos em obras públicas.

- 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 2.993/2009

Declara de utilidade pública o Instituto Lumar, com sede no Município de Santana

do Paraíso.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública a Instituto Lumar, com sede no

Município de Santana do Paraíso.

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

Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2009.

Rosângela Reis

Justificação: O Instituto Lumar é uma sociedade de direito privado, de natureza

associativa, sem fins lucrativos, beneficente, que desenvolve importantes trabalhos

na área social, objetivando a promoção humana, através de ações que visam à

melhoria das condições de educação e lazer da comunidade, atuando em áreas como

cultura, meio ambiente, esporte e educação. Executa programas de qualificação

profissional do trabalhador e a inclusão dos jovens no mercado de trabalho. A

documentação apresentada confirma que a sua diretoria é constituída por pessoas



____________________________________________________________________________
123

idôneas e não remuneradas e que a entidade está em funcionamento regular

atendendo, desta forma, aos requisitos legais. Por sua importância, contamos com o

apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.994/2009

Dispõe sobre a arrecadação, na nota fiscal ou na fatura das concessionárias de

energia elétrica, de valores decorrentes da prestação de serviços por terceiros.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Esta lei regulamenta os serviços prestados por terceiros e arrecadados

mediante inclusão de valores na nota fiscal ou na fatura das concessionárias de

energia elétrica do Estado de Minas Gerais, independentemente de sua área de

abrangência municipal ou regional, nos termos da Resolução Aneel nº 456, de 29 de

novembro de 2000.

§ 1º – A inclusão de valores na fatura das concessionárias de energia elétrica será

autorizada pelo titular constante na nota fiscal ou por seu cônjuge, mediante

documento escrito e rubricado;

§ 2º – A obtenção e a manutenção em arquivo das autorizações de inclusão de

valores na nota fiscal ou na fatura das concessionárias de energia são de inteira

responsabilidade da empresa prestadora do serviço ou fornecedora de produto

adquirido pelo usuário, autorizador do desconto.

Art. 2º – A inclusão dos valores autorizados na nota fiscal ou fatura de energia será

processada com base nas informações prestadas pelas prestadoras de serviço ou

fornecedoras de produtos e efetuada conforme Calendário de Faturamento e

Arrecadação das concessionárias de energia elétrica.

§ 1º – Entende-se por inclusão de valores uma linha impressa com o valor

autorizado na nota fiscal ou na fatura de energia;

§ 2º – Na hipótese de recusa do usuário em pagar o valor incluído na nota fiscal,

deverá solicitar a segunda via da fatura de energia, sem o valor correspondente ao

serviço ou ao produto prestado por terceiro, diretamente em um dos postos de
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atendimento das concessionárias de energia elétrica, sem que lhe seja cobrado

valores adicionais:

a) não haverá prejuízo das demais parcelas constantes na fatura e não reclamadas;

b) as empresa prestadoras dos serviços ou fornecedoras dos produtos arcarão com

os custos de emissão da segunda via ao usuário.

§ 3º – A exclusão referida no parágrafo anterior será informada pela concessionária

de energia ao prestador de serviços ou fornecedor de produtos, que se

responsabilizará pelas providências necessárias junto aos usuários;

§ 4º – Na hipótese de contestação do valor incluído na nota fiscal, posterior ao

adimplemento da fatura, competirá às empresas prestadoras de serviços ou

fornecedoras de produtos proceder aos acertos devidos diretamente com o usuário;

não possuindo as concessionárias de energia nenhuma responsabilidade.

Art. 3º – No caso de desligamento da unidade consumidora, nos termos da

legislação específica, a concessionária de energia elétrica cessará automaticamente

com inclusão dos valores referentes as parcelas vincendas e informará à empresa

prestadora dos serviços ou fornecedora de produtos que tomará as providências

necessárias junto ao usuário.

Art. 4º – Na hipótese de alteração de unidade consumidora, compete à empresa

prestadora de serviços ou fornecedora de produtos cessar com a cobrança na

unidade e reiniciá-la na nova unidade consumidora, informando a ocorrência à

concessionária de energia elétrica.

Art. 5º – A habilitação das empresas prestadoras de serviços ou fornecedoras de

produtos junto às concessionárias de energia elétrica depende da apresentação de

documento comprobatória da situação de regularidade no Cadastro Nacional de

Pessoa Jurídica.

§ 1º – Ficará a critério da concessionária de energia elétrica deliberar sobre a

conveniência e a oportunidade da celebração do contrato de arrecadação de valores

de terceiros na nota fiscal ou na fatura de energia;

§ 2º – As concessionárias de energia elétrica não exigirão outro documento e,

consequentemente, não se responsabilizarão por incorreções da empresas

prestadoras de serviços ou fornecedoras de produtos junto a órgãos públicos,
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conselhos representativos ou instituições privadas.

Art. 6º – A quantia a ser arrecadada poderá ser somada e cobrada junto com o

valor da fatura de energia elétrica, utilizando código de barras único ou com os

valores separados, por meio de código de barras duplo.

Parágrafo único – Na hipótese da utilização de código de barras único, a

autorização de débito conterá os dizeres “Concordo em pagar este valor autorizado

somando ao da fatura de energia elétrica, em código de barras único”.

Art. 7º – Pela prestação dos serviços de arrecadação e repasse, as concessionárias

de energia elétrica poderão cobrar até 10% (dez por cento) do valor arrecadado pelas

empresas, com garantia mínima mensal de recebimento de R$10.000,00 (dez mil

reais).

Art. 8º – A data de vencimento da nota fiscal ou da fatura de energia poderá ser

alterada por necessidade da concessionária de energia elétrica ou por conveniência

do consumidor.

Art. 9º – O prazo de vigência do contrato entre a concessionária de energia elétrica

e os prestadores de serviços ou os fornecedores de produtos será definido pela

primeira e renovado automaticamente, por igual período do contrato original, se

nenhuma das partes se manifestar contrariamente com antecedência mínima de

noventa dias.

Parágrafo único – O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, mediante

comunicação escrita a outra parte, nas seguintes hipóteses:

a - não-cumprimento das cláusulas contratuais;

b - dissolução judicial ou insolvência civil que prejudique a capacidade das partes

em executar fielmente o contrato;

c - quando o índice de refaturamento gerado pelo objeto do contrato for superior a

5% (cinco por cento) do número de itens faturas no mês;

d - por decisão judicial.

Art. 10 – A prestadora de serviços ou a fornecedora de produtos serão as únicas

responsáveis por todas as ações judiciais ou reclamações extrajudiciais de seus

clientes, relativas às cobranças dos valores na nota fiscal ou na fatura objeto do

contrato de arrecadação com as concessionárias de energia elétrica.
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Art. 11 – É vedado às prestadoras de serviços ou às fornecedoras de produtos a

utilização, em qualquer meio de publicidade, do nome da concessionária de energia

ou sinal que a identifique, salvo se autorizada expressamente.

Parágrafo único – A publicidade do produto ou do serviço poderá fazer menção à

possibilidade de pagamento por intermédio da nota fiscal ou da fatura de energia

elétrica.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2009.

Wander Borges

Justificação: A Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel - editou a Resolução nº

456, de 29/11/2000, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia

elétrica. O art. 84 da norma, em seu parágrafo único, faculta que a concessionária de

energia elétrica inclua em sua fatura, mediante autorização do consumidor, a

cobrança de valores atinentes à prestação de serviços.

Transcrevemos, assim, o dispositivo mencionado:

“Art. 84 - Além das informações relacionadas no artigo anterior, fica facultado à

concessionária incluir na fatura outras informações obrigatórias, vedadas, em

qualquer hipótese, mensagens político-partidárias.

Parágrafo único - Fica também facultado incluir a cobrança de outros serviços, de

forma discriminada, após autorização do consumidor”.

A análise perfunctória da faculdade conferida à concessionária permite concluir que

a norma em comento criou uma rentável forma de arrecadação, motivo pelo qual

inúmeras concessionárias, que atuam no setor energético dos diversos estados da

Federação, celebraram contratos com pessoas jurídicas de direito privado, visando a

possibilitar a cobrança por seus serviços ou doações por meio das faturas de energia.

Merece referência que os mencionados contratos muito beneficiam a população

carente, uma vez que possibilitam seu acesso a serviços médicos, odontológicos,

educação escolar, cursos profissionalizantes, atividades recreativas, entre outros,

pois a esmagadora maioria não possui conta bancária, cartão de crédito nem outro

mecanismo capaz de viabilizar a quitação dos serviços de que necessitam.

Destarte, esta proposição visa a disciplinar as relações entre as concessionárias de



____________________________________________________________________________
127

energia elétrica e os prestadores de serviços ou fornecedores de produtos,

assegurando os direitos dos usuários de energia elétrica.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.995/2009

Declara de utilidade pública a Associação Cultural e Educativa de Timóteo - Acet -,

com sede no Município de Timóteo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural e Educativa de

Timóteo - Acet -, com sede no Município de Timóteo.

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

Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2009.

Wander Borges

Justificação: A Associação Cultural e Educativa de Timóteo - Acet - é uma entidade

civil sem fins lucrativos, fundada em 2/11/2006, com o escopo de promover a redução

das desigualdades sociais, bem como desenvolver ações de apoio à cultura, à

educação e ao lazer.

A entidade apresenta as finalidades estatutárias seguintes: promover a educação, a

cultura, o esporte e o lazer; apoiar a formação de entidades associativistas e

cooperativistas; gerar emprego e renda; implementar ações culturais; estimular a

prática de esportes e integrar a comunidade.

Como visto, a associação presta relevantes serviços à comunidade, uma vez que

desenvolve ações que visam atender às crescentes demandas das pessoas em

situação de vulnerabilidade social ou econômica, tendo como propósito contribuir

para seu desenvolvimento humano e promover sua inclusão social.

Diante de todo o exposto, fica patente que a associação busca a construção de

uma sociedade mais democrática, respaldada em uma alternativa de

desenvolvimento que contemple a inclusão social com justiça, universalização dos

direitos sociais, culturais, ambientais, civis e políticos.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta Casa para o



____________________________________________________________________________
128

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.

REQUERIMENTOS

Nº 3.216/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o ex-Presidente da República Itamar Augusto Cautiero

Franco pelos 15 anos do Plano Real, instituído em seu governo. (- À Comissão de

Administração Pública.)

Nº 3.217/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o economista Carlos Alberto Teixeira de Oliveira por sua

eleição como Presidente do Instituto Brasileiro dos Executivos Financeiros de Minas -

IBEF - MG. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 3.218/2009, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o MG Transplantes por ter atingido um número recorde de

realização de cirurgias no ano de 2008. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 3.219/2009, do Deputado Delvito Alves, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Escola Estadual Vigário Torres pelos 50 anos de sua fundação.

(- À Comissão de Educação.)

Nº 3.220/2009, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce pela passagem de

seus 50 anos de fundação.

Nº 3.221/2009, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Associação Comercial de Governador Valadares pela

passagem dos seus 70 anos de fundação.

Nº 3.222/2009, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os empresários Paulo César Bontempo e Airton da Silva

Machado pela inauguração da mais nova concessionária de automóveis em Sete

Lagoas, Alliance Automobili - Citroen. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 3.223/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Cel. PM Renato Vieira de Sousa por sua posse como
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Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

Nº 3.224/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Cel. PM Gilberto Cabral Costa por sua posse como Chefe

do Estado Maior da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

Nº 3.225/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Cel. PM Hélio dos Santos Júnior pelo trabalho desenvolvido

como Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. (- Distribuídos

à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.226/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Conselheiro Elmo Braz pelos relevantes serviços prestados

ao Estado como Presidente do Tribunal de Contas. (- À Comissão de Administração

Pública.)

Nº 3.227/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a cidade de São Paulo, na pessoa do seu Prefeito, pelos seus

455 anos de fundação, comemorados em janeiro do corrente. (- À Comissão de

Assuntos Municipais.)

Nº 3.228/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com Dom Gil Antônio Moreira por sua nomeação como Arcebispo

Metropolitano da Arquidiocese de Juiz de Fora.

Nº 3.229/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com Dom Eurico dos Santos Veloso pelos serviços prestados à

Arquidiocese de Juiz de Fora como Arcebispo Metropolitano. (- Distribuídos à

Comissão de Cultura.)

Nº 3.230/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Desembargador Sérgio Resende, Presidente do Tribunal de

Justiça, pelo recebimento da Medalha 200 anos da Polícia Civil Mineira.

Nº 3.231/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Desembargador Reynaldo Ximenes Carneiro pelo

recebimento da Medalha 200 anos da Polícia Civil Mineira.

Nº 3.232/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Desembargador Kildare Gonçalves Carvalho pelo
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recebimento da Medalha 200 anos da Polícia Civil Mineira.

Nº 3.233/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Desembargador Paulo Cézar Dias pelo recebimento da

Medalha 200 anos da Polícia Civil Mineira.

Nº 3.234/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Desembargador Hélcio Valentim de Andrade Filho pelo

recebimento da Medalha 200 anos da Polícia Civil Mineira.

Nº 3.235/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Desembargador Luiz Audebert Delage Filho pelo

recebimento da Medalha 200 anos da Polícia Civil Mineira.

Nº 3.236/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Desembargador José Afrânio Vilela pelo recebimento da

Medalha 200 anos da Polícia Civil Mineira.

Nº 3.237/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Desembargador Lúcio Urbano Silva Martins, Ouvidor-Geral

do Estado de Minas Gerais, pelo recebimento da Medalha 200 anos da Polícia Civil

Mineira.

Nº 3.238/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Desembargador José Fernandes Filho pelo recebimento da

Medalha 200 anos da Polícia Civil Mineira.

Nº 3.239/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Nelson Missias de Morais, Presidente da Associação

dos Magistrados Mineiros, pelo recebimento da Medalha 200 anos da Polícia Civil

Mineira. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.240/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Desembargador Nilson Reis pelos relevantes serviços

prestados ao Poder Judiciário.

Nº 3.241/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Conselheiro Antônio Carlos Doorgal de Andrada em razão

de sua eleição como Vice-Presidente do Tribunal de Contas do Estado.

Nº 3.242/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto



____________________________________________________________________________
131

de congratulações com a Conselheira Adriene Barbosa de Faria Andrade em razão

de sua eleição como Corregedora do Tribunal de Contas do Estado.

Nº 3.243/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Conselheiro Wanderley Ávila em razão de sua eleição como

Presidente do Tribunal de Contas do Estado.

Nº 3.244/2009, do Deputado Wander Borges, em que pleiteia seja solicitada ao

Desembargador Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de Justiça do

Estado, a instalação de quatro varas na Comarca de Araguari. (- Distribuídos à

Comissão de Administração Pública.)

Do Deputado Domingos Sávio e outros em que solicitam a constituição da Frente

Parlamentar em Favor da Moradia Digna.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Bancada do PSDB e das

Representações Partidárias do PTB, do PHS, do PRTB, do PR e do PMN, do Bloco

Social Democrata e dos Deputados Padre João, Almir Paraca, Jayro Lessa e Elmiro

Nascimento (2).

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, no início

dos trabalhos deste ano, na pessoa de V. Exa., cumprimento os companheiros e as

companheiras que aqui se encontram. Também cumprimento a imprensa presente,

que tem dado cobertura aos trabalhos legislativos, os funcionários desta Casa, as

senhoras e os senhores e o povo de Minas Gerais.

Geralmente, no início da sessão legislativa de cada ano, utilizávamos esta tribuna

para apresentar uma série de reivindicações e solicitações. E, não raras vezes,

iniciávamos tecendo comentários a respeito da situação das estradas federais em

Minas Gerais, - de maneira muito especial, a nossa principal via de ligação com o

Norte de Minas e o Nordeste brasileiro, que é a BR-135.

Obviamente essa estrada merece reparos, pois ocorreram vários acidentes nesse

período chuvoso. Mas hoje, mudando a tônica do meu pronunciamento, alegre e

satisfeito com o resultado de um trabalho de muitos anos - mais de uma década - que
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vínhamos empreendendo, relativo à BR-135, quero fazer menção a uma reportagem

do jornal “Estado de Minas”. Trata-se de uma reportagem do nosso jornalista Luiz

Ribeiro, que é montes-clarense, quando ele apresenta, no caderno “Gerais” desta

semana, a reportagem anunciando o investimento de meio bilhão de reais para a

recuperação total da BR-135. Trata-se de uma notícia que nos deixa tranqüilos.

Certamente vamos passar por cima de todo o sofrimento que tivemos nesses anos.

É uma obra que veio tarde, mas veio. Isso é importante. Essa obra foi fruto do

esforço de várias pessoas. Gostaria de poder citá-las aqui, porque, afinal de contas,

foi um esforço muito grande de várias lideranças, de Deputados Estaduais e

Federais. Cito aqui a importante participação da bancada de Deputados do Norte de

Minas, que tem se reunido sistematicamente toda semana. Agora está desfalcada da

presença do Deputado Estadual Luiz Tadeu Leite, eleito Prefeito da cidade de Montes

Claros. O Deputado Doutor Viana já se prontificou a entrar no seu lugar nessa

bancada. Ora, V. Exa. nem precisaria entrar, pois sempre foi considerado um dos

companheiros que têm ajudado muito o Norte de Minas. Gostaria de falar sobre a

participação de toda a bancada do Norte de Minas que tem assento nesta Casa,

incluindo o Deputado Doutor Viana, que tem sido também um guerreiro, um

batalhador, uma pessoa que foi muito importante na história dessa bancada. O

Deputado Célio Moreira foi também um companheiro que participou muito.

Não poderia cometer a injustiça de deixar de fora dos nossos agradecimentos e não

reconhecer o trabalho do Deputado Federal José Santana, votado no Norte de Minas,

um parlamentar de 11 mandatos, com uma experiência que poucos têm ou passaram

por ela. Agradecemos ao Deputado Federal Fernando Diniz, Presidente do PMDB de

Minas Gerais, majoritário no Norte de Minas. Agradecemos também ao Deputado

Humberto Souto, um aguerrido parlamentar que sempre que foi convocado esteve em

Brasília marcando audiências e questionando, procurando junto ao Vice-Presidente

José Alencar o apoio para que esse sonho pudesse se concretizar. Agradecemos

ainda ao Deputado Jairo Ataíde que foi efetivado com a vitória do Custódio Mattos,

em Juiz de Fora. O Deputado Jairo hoje é titular da cadeira do Norte de Minas, do

Democratas. Agradecemos ao companheiro Alexandre Silveira, que já ocupou a

Presidência do DNIT. Todas as vezes em que foi convocado esteve presente.
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Agradecemos ao Deputado Márcio Reinaldo, que também teve uma participação

muito importante, assim como o Deputado Saraiva Felipe.

Foram esses, entre outros, mas principalmente esses que sempre estiveram

presentes, apoiando e sustentando as reivindicações dos Deputados Estaduais,

principalmente daqueles votados no Norte de Minas.

Quero também citar a participação importante do Vice-Presidente José Alencar,

norte-mineiro, montes-clarense. O complexo das suas empresas fica na cidade de

Montes Claros. Ficamos muito apreensivos com a saúde do guerreiro, do lutador José

Alencar, que já completa várias cirurgias na luta contra o câncer. S. Exa. sempre tem

um sorriso no rosto, uma força de vontade muito grande, que é própria do norte-

mineiro, do sertanejo. Além dos nossos agradecimentos, pedimos a Deus neste

momento que dê a oportunidade ao grande Vice-Presidente José Alencar de ter

muitos anos de vida. Minas e o Brasil precisam desse grande homem público.

O Ministro Alfredo Nascimento atendeu-nos diversas vezes. Ele empurrou um

pouco com a barriga, mas agora autoriza a licitação dos 300km que ligam o trevão

até a cidade de Montes Claros. Haverá o contorno do anel norte de Montes Claros,

uma obra de R$500.000.000,00.

Eu não poderia deixar de citar a participação decisiva do Governador Aécio Neves.

Todas as vezes em que fomos a Brasília procuramos por ele, que sempre solícito e

como político que é, esteve ao nosso lado, abrindo as portas, facilitando as

audiências públicas.

Deputado Doutor Viana, o Governador Aécio fez uma proposta ao Presidente Lula:

que repassasse 20% da Cide - imposto sobre os combustíveis - para Minas Gerais,

que ele assumiria toda a malha rodoviária federal em Minas Gerais. Certamente que

Lula colocou a questão na ponta do lápis e não aceitou a proposta, ou seja, o desafio

do Aécio. Mas o Aécio sempre teve uma participação muito importante na

recuperação da malha estadual. Ele sempre esteve presente nas reivindicações para

que pudéssemos concretizar o sonho do Norte de Minas: a recuperação da nossa

BR-135.

Também gostaria de citar a participação do Diretor-Geral do DER, Dr. José Élcio,

que sempre nos forneceu documentos e informações sobre a BR-135; do Presidente
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da Amams, Valmir Morais, que fez várias audiências para tratar do tema; e do

Presidente da Associação Comercial Industrial Montes de Claros, à época, Sr. Jamil,

que, quando o DNIT informou não possuir recursos para fazer o projeto, a Associação

realizou-o por um valor superior a R$300.000,00, fornecendo-o, gratuita e

graciosamente, ao DNIT. É muito importante citar a participação da Associação

Comercial Industrial de Montes Claros, por intermédio do seu atual Presidente, mas

lembrando também a participação do Dr. Jamil Cury.

É importante também citar a participação de Luiz Tadeu Leite, quando Deputado e

como Prefeito; da imprensa de Montes Claros, que sempre esteve atenta, realizando

cobranças e cutucando os Deputados Estaduais e Federais. Refiro-me ao “Jornal de

Notícias”, ao “Gazeta”, ao “Jornal Norte”. Destaco a participação dessa grande

imprensa, assim como da TV Gerais e da InterTV de Montes Claros, assim como das

várias rádios, da imprensa falada dessa cidade. Fica aqui o balanço de todo esse

trabalho, de todo esse esforço.

É vencida essa primeira etapa de muitos anos, de muitas décadas. Nos anais desta

Casa, está registrada toda minha a participação, em todos os anos, falando

praticamente todos os dias sobre a importância da recuperação da BR-135. É grande

a nossa alegria ao vermos essa etapa concretizada, o que vem coroar os esforços de

todos nós, principalmente em razão da necessidade de desenvolvimento e de

progresso do Norte de Minas. A BR-135 já matou muita gente, trouxe muitos

prejuízos à economia do Norte de Minas. Vários transportes rodoviários não foram

feitos pela BR-135 em direção ao Norte de Minas e ao Nordeste brasileiro em virtude

da precariedade dessa rodovia.

Por que disse que está vencida essa primeira etapa? Porque agora temos de lutar

pela continuação dos trabalhos na rodovia, ligando Itacarambi a Manga e esta cidade

a Montalvânia, o que tirará discursos da boca de muita gente que, volta e meia,

anuncia a recuperação ou o asfaltamento dessa rodovia. Agora é necessário um

esforço muito grande, o que representará o segundo tempo do nosso trabalho, do

meu trabalho e o dos Deputados Paulo Guedes, Arlen Santiago, Gil Pereira, Doutor

Viana, Ruy Muniz e Ana Maria Resende. É preciso dar início a esse segundo tempo

de esforços em prol da conclusão da BR-135, ligando Montalvânia a Manga, e Manga
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à cidade de Itacarambi.

Dedico meu pronunciamento de hoje às rodovias. A BR-367, outra rodovia federal

muito importante para Minas Gerais, foi idealizada há décadas pelo então Presidente

Juscelino Kubitschek. Essa rodovia, que liga Diamantina à Bahia, passando por Salto

da Divisa, após mais de quatro décadas de idealização, ainda desafia todos nós, pois,

após ser iniciada, foi paralisada. Naquele corredor passa praticamente todo o

movimento turístico de Minas Gerais em direção ao litoral brasileiro, ou seja, em

direção a Porto Seguro, a Ilhéus e a Salvador. Essa rodovia está ali a nos desafiar, já

que ainda não foi concluída. No meio de seu asfalto, há pontes estreitas, onde

ocorrem mortes quase todos os meses. Refiro-me ao trecho de Almenara a Salto da

Divisa. Nesse momento, iniciaremos um movimento muito grande. Já estivemos com

o Prefeito Carlos Novaes, de Almenara, e com o Prefeito Carlos Dantez, de Jacinto, e

vamos fazer um grande movimento para, primeiro, desenvolver esse processo e,

depois, inserir essa BR, ainda neste ano, dentro do Programa de Aceleração do

Crescimento, a fim de que ela seja atendida. O valor não chega a meio bilhão, mas a

nossa causa é tão importante quanto a das rodovias federais que cortam o nosso

Estado.

Por último, Deputado Doutor Viana, quero anunciar que estamos solicitando uma

audiência pública, a ser realizada aqui, na Casa, ainda neste mês de fevereiro ou, no

mais tardar, no princípio de março, para que tenhamos conhecimento do programa a

ser feito e iniciado, de recuperação da nossa BR-135. Nessa mesma reunião, com a

presença dos Deputados Federais e do Diretor-Geral do DNIT e do DER, vamos obter

informações acerca da BR-367.

Os Deputados do Sul de Minas - vejo vários deles aqui -, da Zona da Mata e do

Centro-Oeste mineiro também deveriam participar, porque não somos somente nós

que transitamos em estradas federais de Minas. Aliás, as estaduais já estão

praticamente recuperadas, porque, no final deste ano, o Proacesso será quase todo

concluído. Dessa forma, agora temos de empreender todo o movimento, que não

pode partir apenas da Assembleia Legislativa, uma vez que é preciso haver um

movimento coordenado entre a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Deputados

Federais, por meio dos nossos representantes.
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O Deputado Ruy Muniz (em aparte)* - Obrigado. Quero congratular-me com V. Exa.

por trazer a esta Casa tão relevante tema e ainda lembrar que um grande batalhador

pela reconstrução da BR-135 foi o Dr. Jamil Cury, que agora está deixando o governo

de Minas, ou melhor, a diretoria do Indi. Ele fez um belíssimo trabalho que merece ter

uma obra igualmente significativa. São R$500.000.000,00 que serão investidos na

construção de uma BR nova, e não no recapeamento apenas. Trata-se de uma obra

que irá modificar trechos e fazer terceira pista. É realmente uma obra digna. Essa foi

uma vitória dos Deputados Estaduais e Federais, isto é, da bancada dos Deputados

daquela imensa região, os quais estão de parabéns. V. Exa. também está de

parabéns por trazer esse assunto a esta tribuna. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Obrigado pelo aparte. Eu já tinha citado a

participação do Dr. Jamil Cury e a de várias outras pessoas que também tiveram uma

responsabilidade e se esforçaram muito para a concretização dessa obra. Quero só

anunciar que vamos realizar a nossa audiência pública, mas espero que o tema das

estradas federais faça parte da ordem do dia dos trabalhos legislativos em 2009.

Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputadas, imprensa,

funcionários da Casa, público que nos acompanha das galerias e pela TV

Assembleia. Toda vez que citamos nomes, sempre nos esquecemos de alguns, por

serem eles muitos, mas, dentro da relação do belo pronunciamento do Deputado

Carlos Pimenta, gostaria que ele também acrescentasse o trabalho ainda pouco

conhecido, mas muito importante, do Dr. Álvaro Campos de Carvalho, Diretor

Regional do DNIT, em Sete Lagoas. O Dr. Álvaro, junto com o pessoal do meio

ambiente estadual e federal e do Ibama, percorreu todo o trecho, os 300Km, em prol

do lincenciamento ambiental que já era esperado, mas que foi muito mais agilizado

graças ao trabalho competente desse engenheiro que hoje dirige regionalmente o

DNIT, a partir de Sete Lagoas. Sr. Presidente, Minas Gerais é o Estado brasileiro que

possui a maior quantidade de florestas plantadas, 1.360.000ha, ecologicamente

produtivas e que contribuem expressivamente para o crescimento de nossa
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economia. Como Presidente da Frente Parlamentar Mineira de Silvicultura, tenho

acompanhado o desenvolvimento do setor, seus avanços e os estudos feitos diante

da crise econômica, o suficiente para saber que a exploração de florestas plantadas

em Minas acontece de forma responsável e sustentável. Acompanho esses trabalhos

e almejo sempre que o setor público, em todos os níveis, aja como promotor e

facilitador. Nesse ponto, mais uma vez damos o exemplo do trabalho do Governador

Aécio Neves, que há um ano criou a Câmara Setorial da Silvicultura, compondo-a

com grandes nomes, para acompanhar esse setor de forma colegiada. Os nobres

colegas e as nobres colegas, especialmente os integrantes da Frente Parlamentar

Mineira de Silvicultura e da Frente Parlamentar de Apoio à Indústria Mineral Eliezer

Batista da Silva, as quais tenho a honra de presidir, sabem que está tramitando nesta

Casa o Projeto de Lei nº 2.771/2008, que trata do monitoramento eletrônico ambiental

para o transporte de carvão vegetal. Esse projeto foi e tem sido objeto de discussões

e ainda está sendo apreciado pelas Comissões da Casa. Naquele momento foi

também questionada a competência do plantio de florestas renováveis sob a

responsabilidade da Secretaria de Agricultura e Pecuária - Seapa -, mas até então

estava sendo realizado junto à Secretaria de Meio Ambiente - Semad - um acordo

entre representantes da Associação Mineira de Silvicultura e do Sindicato da Indústria

do Ferro - Sindifer -, para apresentação de um pacto de sustentabilidade no plantio e

no uso de florestas renováveis de carvão vegetal produzido em nosso Estado.

Entretanto ficamos surpresos com a publicação do Decreto no 45.016, de 2009, que

trata apenas da instituição do monitoramento eletrônico ambiental no transporte de

carvão vegetal, gerando ônus direto aos respectivos consumidores, além de

dificuldades logísticas. Ora, se o assunto já está sendo debatido nesta Assembléia

Legislativa, e até mesmo estão sendo geradas despesas às empresas diante da crise

econômica, o governo, que demonstra interesse em ajudá-las, deveria aguardar o

trâmite do citado projeto antes de regulamentar por decreto sem que esteja terminada

a discussão. Além do mais, o decreto estipula a contratação de empresa particular

para o serviço de monitoramento.

Passo a ler, na íntegra, ofício encaminhado pela Associação Mineira de Silvicultura,

no dia 23/1/2009, ao Exmo. Sr. Vice-Governador do Estado de Minas Gerais, Dr.
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Antônio Augusto Anastasia, e, na seqüência, correspondência encaminhada também

pela Associação Mineira de Silvicultura ao Secretário de Agricultura e Pecuária, Dr.

Gilman Viana Rodrigues, e ao Diretor-Geral do Instituto Estadual de Florestas, Dr.

Humberto Candeias. (- Lê:)

“Exmo. Sr. Vice-Governador do Estado, com nossa cordial visita reiteramos os

votos de apreço e consideração. Dirigimo-nos a Vossa Excelência em virtude da

publicação do Decreto no 45.016/2009. Causou-nos muito espanto e indignação a

notícia, que recebemos pela Imprensa Oficial, da publicação de tal decreto. Esse

instrumento que trata do monitoramento eletrônico representa um desacordo

extremamente grande com a realidade enfrentada pelo setor e é discrepante em face

das tratativas celebradas entre a iniciativa privada, a Semad e o IEF.

O assunto em tela sempre teve resistência por parte do setor, por entendê-lo

extremamente oneroso, burocrático e falível. Todavia a exigência nos foi apresentada

como uma condição “sine qua non” para os órgãos ambientais. Mas, por outro lado, o

órgão ambiental apresentou ao nosso setor uma série de outras medidas que seriam

compensatórias, desonerando e simplificando operações e permitindo o almejado

crescimento. Lembramos a V. Exa. que o diálogo entre o setor e a Semad sobre este

tema iniciou-se com a apresentação do Pacto de Sustentabilidade pela AMS e pelo

Sindifer em meados de 2007. Após longa e extenuante negociação, chegamos a um

acordo que, se não continha todos os elementos que cada parte envolvida entendia

importante, representava um consenso sobre o mínimo de modificações e

adaptações necessárias à nossa lei florestal, de forma a promover o avanço desta

importante atividade para a economia mineira de maneira sustentável.

O monitoramento objeto do decreto em tela integra o projeto de lei resultante

dessas tratativas. Esse projeto de lei foi encaminhado pelo Governador Aécio Neves

por mensagem à Assembléia Legislativa, mensagem esta assinada em ato solene no

Palácio da Liberdade e com participação do Secretário de Meio Ambiente, diversas

outras autoridades e das entidades que representam o nosso setor. E não poderia ser

de outra forma, pois, além de ser o Poder Legislativo o competente para tratar do

tema que inova no mundo jurídico, seria, naquele foro democrático e participativo,

possível às partes envolvidas a discussão mais ampla e profunda tão necessária a
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um tema tão relevante.

Ficamos estupefatos com a notícia da publicação do decreto, que trata em

separado da questão do monitoramento, evitando, por via oblíqua, o devido debate no

parlamento e traindo a palavra dada pelo Secretário de Meio Ambiente. Temos a

certeza de que a questão não foi levada da forma devida ao Governador, que, com o

Secretário da Casa Civil e com a Secretária de Planejamento, foram mal informados e

levados a erro pelo Secretário de Meio Ambiente.

Por essas razões é que reafirmamos a nossa opinião de que o monitoramento

como proposto se traduz em burocracia, onerosidade, delegação da obrigação do

exercício do poder de polícia à iniciativa privada, e tudo isso sem a certeza da

eficácia. Reiteramos nossa sugestão já feita à Semad, de aplicar ao setor o bom

exemplo existente no Estado de Minas Gerais, que é o utilizado pelo IMA para os

bovinos e os frigoríficos.Minas Gerais conseguiu extinguir quase na totalidade os

abates clandestinos, bem como os problemas de ordem sanitária, ao colocar o IMA

fiscalizando diretamente o recebimento das cargas de bovinos nos frigoríficos. Como

no exemplo citado, o nosso setor também é caracterizado por uma situação de cadeia

produtiva que se compõe de milhares de produtores de carvão vegetal e de poucas

unidades consumidoras, situação propícia a uma fiscalização mais completa,

diretamente no local de consumo. Assim seria o caso de se adotar o exemplo bem-

sucedido ao nosso setor, o que garantiria uma fiscalização eficiente e a não

delegação, injusta e onerosa, do poder de polícia ao setor produtivo.

Agrava o fato em comento a situação enfrentada pelo setor, que é um dos mais

atingidos pela crise econômica mundial, o que inclusive mereceu atenção especial do

Governador Aécio Neves em buscar a aplicação de políticas que pudessem suavizar

o impacto dessa crise na economia mineira. Todavia todos os ganhos que nossa

economia teria com aquelas medidas são anulados com a imposição deste novo

custo em momento inoportuno e na contramão do cenário econômico mundial. A

presente medida está na contramão da política competente deste governo e também

do cenário em que se insere toda a economia mundial. Por essa razão pedimos ao

governo de Minas Gerais a anulação do referido decreto.

Já não é a primeira vez que o ilustre Secretário de Meio Ambiente trai os
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compromissos assumidos e firmados junto ao setor, em nome do governo, após

negociações que sempre são lentas e difíceis. Observe V. Exa. que o ilustre

Secretário sequer se preocupou com o desgaste do Governador frente ao

parlamento, pois sugeriu o decreto que, por ter em seu objeto tema contido em

projeto de lei em trânsito e de iniciativa do próprio governo, atropela, de forma

agressiva, os parlamentares mineiros. O setor não quer relaxamento de fiscalização,

tanto é que sugere que essa seja feita nas portas de suas fábricas. O que não se

admite e já não se suporta mais, sem detrimento de sua competitividade, é a

onerosidade, a sanha arrecadatória da Semad, os abusos, a falta de consideração e,

sobretudo, a traição aos compromissos assumidos, práticas que estão sendo

adotadas naquela Secretaria. O setor admira, reconhece e afirma que o governo

Aécio Neves representa uma das melhores, se não a melhor gestão aplicada ao

nosso Estado em todos os tempos, demonstrando inclusive as nossas expectativas e

as esperanças de ver essa experiência repetida no governo federal em futuro muito

próximo. Insurgimo-nos isoladamente contra os abusos e a deslealdade perpetrados

a nós pela Secretaria de Meio Ambiente. Pedimos a V. Exa. que leve ao Governador

Aécio Neves a nossa súplica para que crie os instrumentos necessários de

estruturação corporativa e transferência de receitas, para que a Lei Delegada nº 114

produza seus efeitos jurídicos, de forma que possamos estar vinculados, enquanto

setor produtivo agrícola, à Secretaria competente, qual seja a Secretaria de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A referida norma é moderna e adequada à

realidade do setor, todavia não produziu ainda os efeitos de seus comandos, e esses

efeitos, Excelência, são de imperiosa necessidade para a evolução das nossas

atividades. O problema de déficit florestal do Estado não será resolvido se não for

tratada de forma virtuosa a atividade de silvicultura, bem como os produtos de

madeira oriunda de floresta plantada. O tratamento dos produtos oriundos de madeira

plantada, com a mesma onerosidade e burocracia empregada aos de origem nativa,

representa força contrária ao esforço de se empreender o plantio de florestas,

atividade de alto investimento de implantação e longo prazo de maturação, mas

extremamente vital à economia mineira. Por essa razão precisamos que seja

empregado, de forma efetiva e definitiva, o conceito de que silvicultura é atividade
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agrícola e deve ser tratada como tal.

Agradecemos a V. Exa. a atenção, bem como pedimos desculpas pela extensão do

texto, mas a gravidade do tema exigia uma exposição mais completa. Renovando

nossas homenagens e nosso reconhecimento, Bernardo de Vasconcellos, Presidente,

e Bruno Melo Lima, Vice-Presidente.”

Essas eram minhas observações. Concedo o meio minuto que me resta ao nobre

colega Jayro Lessa.

O Deputado Jayro Lessa (em aparte) - V. Exa. me concede meio minuto, e o

Presidente, Deputado José Henrique, concede-me mais meio.

Deputado Doutor Viana, parabenizo V. Exa. pelo seu pronunciamento. Esse projeto

encontra-se na Assembléia praticamente há dois, três anos, e isso foi negociado com

o Dr. José Carlos, com a Associação Mineira de Silvicultura, com o Sindifer e todos

os órgãos voltados a essa área. Com esse projeto, o governo tem o apoio para se pôr

realmente o rastreamento eletrônico em carro de carvão. Todavia não pode ser feito

no momento nem no modo como estão fazendo. Isso significa que o preço

estabelecido hoje pelo IEF para se fazer esse monitoramento é de aproximadamente

R$5.000.000,00 por mês, por setor. Hoje um aparelho para monitorar custa

aproximadamente R$900,00 no mercado comum. No orçamento que consta do

projeto na Assembléia, ele está estimado em R$11.000,00. O monitoramento mensal

é de R$270,00 por mês, no projeto oriundo do IEF. Mas isso custa R$40,00 em

qualquer mercado ou empresa de rastreamento. Quer dizer, eles estão aproveitando

uma oportunidade em que, infelizmente, o preço que o setor siderúrgico, de carvão,

vai pagar para promover emprego e receita para o Estado inviabilizará ainda mais o

setor, que está parado. O gusa já saiu por US$850,00 a tonelada. Todavia hoje está

saindo por US$270,00. Todas as siderúrgicas de Minas Gerais estão paradas - aliás,

as únicas que estão funcionando são as que fornecem gusa a litro para algumas

fundições, como, por exemplo, a Fiat, que tem uma grande fundição. Portanto todas

as outras estão paradas. Está ocorrendo um absurdo em Minas Gerais. Cerca de 150

mil a 200 mil pessoas estão hoje sem trabalho no campo. São pequenos produtores

de carvão, que, em razão da queda do preço, estão pagando atualmente

aproximadamente R$80,00 por esse produto. E, quando conseguem vendê-lo, o valor
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não é suficiente para pagar o custo de produção. Tudo isso está ocorrendo em Minas

Gerais. Então são cerca de 150 mil a 200 mil pessoas sem emprego, principalmente

no Norte de Minas, como bem sabe V. Exa. Assim milhares de pessoas estão

passando necessidade. Entendo que, como sempre fez nos últimos seis anos, o

governo de Minas, do Governador Aécio, tem feito com que o setor volte a produzir.

Não é com esse decreto do Dr. José Carlos que isso acontecerá. Realmente esse

decreto foi usurpado da Secretaria do Dr. Gilman, a qual tem a capacidade, ou seja, a

obrigação de cuidar de plantação de eucalipto. Plantar eucalipto, mandioca ou

qualquer outro produto agrícola é a mesma coisa. Não precisamos que a Secretaria

de Meio Ambiente cuide da monocultura do eucalipto; tem de dar a autorização, e

depois não cuidar se cortará ou não eucalipto, se produzirá ou não carvão. A

Secretaria do Dr. José Carlos está tendo uma burocracia tremenda. Sei que ele tem

de atender os ambientalistas, pois o mundo é outro. Todavia, infelizmente, como tem

acontecido, Minas Gerais só tem perdido, assim como o setor de gusa e o pequeno

carvoeiro do Norte de Minas. Agradeço-lhe a oportunidade deste aparte. V. Exa. pode

contar com este Deputado e a Bancada dos Democratas, para que juntos derrubemos

esse decreto que infelizmente foi assinado pelo Governador Aécio.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, nobres colegas Deputados e Deputadas,

e telespectadores que nos assistem pela TV Assembléia, nossa saudação no desejo

e na expectativa de que tenhamos um ano de 2009 com muito trabalho e serviço, e

muita dedicação para com o povo mineiro. De um lado, fico feliz com o

pronunciamento quanto a um aspecto: o de que vai pelo menos se consolidando a

idéia de que o eucalipto é uma cultura, e não floresta. Sempre combatemos aqui que

não se trata de floresta, mas sim de “eucalipcultura”. Portanto, tem de ser tratada

como tal - aliás, como as monoculturas extensivas.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Esta Casa tem o Deputado Jayro

Lessa como um conhecedor do tema. Está na hora de o próprio Deputado fazer todo

o levantamento e apresentá-lo aqui, Deputado Padre João.

O desabafo do Deputado Jayro Lessa é sério, é uma denúncia importante que tem

de ser levada a sério nesta Casa. Acredito que a hora é esta, neste momento de
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crise. E, por falar em eucaliptos, na última eleição vários Deputados tiveram

contribuição desse setor para ajudar Prefeitos; aliás, houve uma contribuição fabulosa

nesta Casa. Então, o setor do eucalipto tem a defesa de vários colegas Deputados

daqui. Cabe também ao gerente, a quem organizou isso, trazer essa questão e

mostrar seriedade. O Deputado Jayro Lessa fala como empresário e como político.

Isso é um desabafo precisa ter ressonância nesta Casa. Temos de auxiliar o setor,

porque senão haverá uma quebradeira geral. Está se iniciando uma crise em Minas

que começa por aí.

Temos também um problema do corredor aéreo de Belo Horizonte que teve início

nesta semana. A aviação de Belo Horizonte, de Minas Gerais perderá muito. Só para

V. Exa. ter uma idéia, um avião que decola da Pampulha com direção ao Serro tem

de ir a Pará de Minas; para vir de Governador Valadares, tem de dar uma volta.

Então, fizeram do espaço aéreo algo grave. Agradeço a V. Exa. por ceder-me aparte

para o meu pronunciamento. Depois das declarações do Deputado Jayro Lessa, não

poderia deixar de me pronunciar sobre essa questão. A Casa tem de tomar

providências, sim. Temos de olhar com seriedade o abuso da cobrança desse preço.

Muito obrigado.

O Deputado Padre João* - Sempre ao seu dispor. Gostaria de comunicar aos

nobres colegas Deputados e Deputadas que cheguei do IX Fórum Social Mundial.

Desde o I Fórum Social Mundial, realizado em Porto Alegre, em 2001, participei de

todos que foram realizados aqui, no Brasil; somente não participei dos que foram

realizados fora deste país. Esse Fórum foi uma grande riqueza, uma grande

assembléia do mundo inteiro, com a participação de cerca de 150 países, 150

delegações, que discutiram tudo o que diz respeito a uma sociedade. Foram

realizadas mais de mil oficinas na Universidade Federal do Pará e na Universidade

Regional para a Amazônia. Em sua 9ª edição, o Fórum avançou com a realização das

assembléias. Na manhã do dia 1º, houve a assembléia para todos os assuntos

convergentes; à tarde, houve a assembléia das assembléias, ou seja, tudo foi

afunilado em uma grande assembléia. Tudo foi discutido, até a crise. No Fórum,

houve um consenso de que a crise é sistêmica, de que não se trata de uma crise

simplesmente financeira de um setor da sociedade. O que ficou muito claro lá,
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companheiro Adelmo Carneiro Leão, a quem reitero as boas-vindas, é que jamais o

trabalhador pode arcar com o ônus de tudo isso. Quem criou, quem gerou a crise não

foram os trabalhadores.

Quem tem de arcar e pagar a conta são as multinacionais, as transnacionais, os

grandes bancos, as consideradas grandes nações que especulam e exploram o

mundo e que causaram tudo isso. A organização dos movimentos sociais é

importante nesse processo porque pode forçar quem provocou a crise a arcar com o

ônus - empresas que sempre sugaram não só o sangue de homens e mulheres como

também nossas riquezas. Se o subsolo pertence à União, a riqueza pertence ao povo

brasileiro. Em Minas, já vemos os impactos e as demissões. Enquanto estavam

ganhando por tonelada - o colega Jayro Lessa mencionou os números -, estava tudo

bem. Agora, quando os lucros diminuem, começam a demitir os trabalhadores sem

querer saber se têm filhos, se vão comer amanhã ou não, num total descaso para

com os trabalhadores, como se fossem material descartável, uma relação

mercantilista fria com quem conseguiu gerar a riqueza e empoderar ainda mais essas

empresas. A Vale, por exemplo, recebeu todo o patrimônio do povo brasileiro, o qual

praticamente foi doado para ela. Ela pagou em torno de R$3.500.000.000,00, mas

está tendo um lucro líquido, por ano, sempre superior a R$25.000.000.000,00, já

tendo chegado a R$30.000.000.000,00. Esse processo de privatização da Vale foi um

escândalo. Agora é a primeira a demitir trabalhadores. Esse tema foi muito discutido

no Fórum Social Mundial.

Tivemos também a oportunidade de discutir o modelo de agricultura. Sempre atuei

na área da agricultura nesta Casa. Está muito claro para mim que esse modelo de

agricultura que depende de venenos, chamados de agrotóxicos, e de adubos

químicos não tem sustentabilidade. Não basta produzir e bater recordes de produção,

temos de produzir com qualidade. Produção agrícola de qualidade significa não

danificar a terra. Um detalhe a ser destacado é a participação de milhares de

indígenas no Fórum. O território do Fórum Social Mundial foi Belém, daí a

participação maciça de indígenas, que continuam nos ensinando muito, por meio de

sua relação com a terra. Eles têm a terra como mãe. Jamais podemos deixar que a

nossa relação com a terra seja de exploração, embora isso seja muito usado.
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Costumam dizer: “Exploro tantos alqueires de terra”. Nossa relação com a terra tem

de ser de mãe e filho, porque é ela que nos dá nosso sustento. Ela dará também o

sustento para seus filhos, netos, bisnetos, trinetos, tetranetos. Devemos cuidar da

terra com todo o carinho. A terra está ligada diretamente com as nascentes e com as

matas. Assim o modelo da agroecologia é a grande lição que vimos reforçando.

Nesse caso, companheiro Adelmo, plantaremos feijão na segurança de que é feijão

puro, e não feijão mais veneno; ao comer uma maçã, comeremos maçã, na

segurança de que não é maçã mais veneno. Assim também com o tomate, com o

morango, com o arroz e com o açúcar. Até no leite isso será possível. Assim a

agroecologia garantirá a diversidade de cultura e de cultivares, proporcionando

equilíbrio e biodiversidade, contrariamente ao que acontece com as monoculturas

extensivas, que fazem o caminho inverso. Ocorrendo a quebra do equilíbrio, recorre-

se aos venenos. Ao recorrer-se a eles, agride-se a mãe, contaminam-se a terra, as

nascentes, inclusive o lençol freático. Saí de lá com a convicção de que um outro

mundo, de fato, é possível, mas temos de sair como em missão, sensibilizando

homens e mulheres. Se queremos salvar este planeta, o momento é agora. Cada um

pode dar a sua contribuição, repensando a sociedade em todos os setores. Discutiu-

se lá, por exemplo, qual o modelo de saúde que o mundo quer e de que precisa. Não

discutimos lá apenas o Brasil. Um outro ponto discutido foi o modelo econômico

adequado. Nesse aspecto, a Economia Solidária teve um espaço fabuloso, inclusive

discutindo-se a questão da moeda própria num intercâmbio com tantas outras

nações. Debateu-se também o papel dos servidores públicos. Aproveito para

cumprimentar a CUT de Minas, pois foi o único Estado que apresentou um balanço

da situação desses servidores. Causaram inveja em muitos, como nos representantes

do Rio Grande do Sul e do próprio Estado de São Paulo, onde o movimento sindical é

historicamente muito forte. Participaram da oficina e tiveram de tirar o chapéu para os

trabalhadores públicos de Minas Gerais. Estive no Fórum representando a Casa.

Agradeço à Assembléia Legislativa de Minas Gerais por isso. Foi o nome dela que

levei em cada papel que assinei. Foi uma grande contribuição para a minha vida.

Inicio esta sessão legislativa com toda a coragem, com uma energia, de fato,

renovada, querendo dar uma contribuição que extrapole as fronteiras do nosso
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Estado. São essas as minhas considerações de gratidão a Deus e à Casa por essa

participação no IX Fórum Mundial em Belém. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente Deputado José Henrique, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembléia, público das galerias,

meus senhores e minhas senhoras, antes de discutir o assunto que me traz a esta

tribuna, gostaria de desejar sucesso aos novos Deputados que estão retornando a

esta Casa. Saúdo o Deputado Adelmo Carneiro Leão, que está aqui conosco, com

muita satisfação, mais uma vez; o Deputado Carlos Gomes e a Deputada Maria

Tereza Lara, que estão fazendo parte conosco deste Parlamento. Desejo a todos as

boas-vindas ao nosso convívio.

Tenho mais dois assuntos a tratar. Antes, porém, quero prestar uma homenagem

que preparei com muito carinho a uma pessoa que dedicou toda a vida à defesa da

causa ambiental. Antes de conceder aparte ao meu querido amigo Deputado Doutor

Rinaldo, farei a leitura deste documento, desta homenagem feita com todo o meu

carinho. (- Lê:)

“Nesses dias que correm, e cada vez mais, é necessário propiciar às novas

gerações o ensinamento para a vida através do exemplo. Todos sabem que o

comportamento ético, os valores morais, a formação do caráter e a correção de

conduta são mais bem absorvidos, interiorizados e finalmente adotados como

princípios de exercício da convivência humana se transmitidos entre as pessoas, as

autoridades, os grupos sociais e as nações com a marca registrada da prática no

cotidiano, fundamentada naturalmente pelo adequado preparo técnico e intelectual

que deve existir nos vários segmentos humanos. Estas palavras, senhoras e

senhores, coloco-as para ressaltar a gama de qualidades profissionais, técnicas e

humanas de um personagem que há pouco nos deixou neste mundo e que

caracterizou a sua existência pelo amor à vida. Esse amor, além do exercício da

profissão de cirurgião-dentista durante 54 anos, ao longo dos quais prestou

relevantes serviços aos seus semelhantes, foi demonstrado através de um

espontâneo afeto pela natureza e por todas as manifestações divinas da criação; daí
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o seu trabalho pela causa ambiental quando esta era ainda um item desconhecido

pela maioria das pessoas.

Refiro-me ao ambientalista, professor, dentista, cidadão e homem cristão Hugo

Werneck, falecido no último mês de dezembro, quando já nos encontrávamos em

recesso parlamentar, vítima de enfermidade que o atingiu e levou, deixando, porém, a

sua memória entre nós, fruto do seu trabalho de abnegação e doação, remunerado,

como ele bem dizia, da mesma forma que ocorre com a natureza, pelo bem que nos

causa em nossa passagem por este mundo. Homenageado ainda em vida nesta

Casa, no ano passado, por indicação deste Deputado, na Semana do Meio Ambiente,

não será necessário neste momento desfilar aqui os vários cargos que Hugo Werneck

ocupou durante o seu magnífico caminho; não é preciso desfilar os nomes das

instituições que ajudou a fundar, que dirigiu ou mesmo os muitos e muitos anos em

que foi professor universitário e palestrante, levando às mais diversas platéias, de

jovens e velhos, o néctar do seu saber. Faz-se necessário, porém, como exemplo

para todos, especialmente para os jovens, registrar o benefício que ele trouxe para

nós e as novas gerações. Por isso proponho que o nome de Hugo Werneck conste

nos anais desta Assembléia Legislativa como benfeitor ambiental e permanente

defensor da natureza, sendo, por conseguinte, e como disse no início desta fala, o

exemplo legítimo que certamente orientará o comportamento das pessoas pelo tempo

que há de vir. Tenho certeza, pelo conhecimento que tenho dos nobres colegas, de

que esta proposição será ternamente acolhida por todos.”.

Essas são as minhas palavras em homenagem a essa pessoa que todos

conhecemos e com quem nós, ambientalistas, tivemos o privilégio de conviver.

Portanto, por meio desta Casa do povo, deste Parlamento, prestamos-lhe esta

homenagem.

O Deputado Doutor Rinaldo (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Fábio Avelar. O

nosso aparte é para cumprimentá-lo pela indicação do seu nome, pelo nosso bloco

parlamentar, para assumir a Comissão de Meio Ambiente. Tenho certeza de que essa

Comissão estará em boas mãos, dada a sua experiência no assunto e a sua vida de

trabalho. Esta Casa só tem a ganhar. Desejo sucesso a V. Exa. nos próximos dois

anos à frente dessa importante Comissão. O meio ambiente precisa ser valorizado -
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como merece ser - num Estado amplo como Minas Gerais, nas fronteiras com os

outros Estados, e ninguém melhor que V. Exa. para assumir esse cargo. Parabéns, e

um abraço.

O Deputado Fábio Avelar - Agradeço-lhe, Deputado Doutor Rinaldo, também por

sua participação na nossa reunião. Essa indicação foi, hoje - com muita honra e

orgulho para mim -, aprovada por unanimidade pelos meus colegas do Bloco

Parlamentar Social. Esperamos que a nossa indicação seja acolhida. Caso isso

aconteça, com certeza, defenderemos a questão ambiental, tão importante para todos

nós e hoje tão debatida. Em todos os segmentos da sociedade, procuraremos elevar

essa questão com todo o nosso conhecimento e dedicação. Mesmo antes de

confirmada essa indicação, aproveito a manifestação do Deputado Doutor Rinaldo

para transmitir a minha satisfação a todos os meus colegas do Bloco Parlamentar

Social pela acolhida do meu nome e pela indicação para representá-lo como

Presidente da Comissão de Meio Ambiente, agora num novo tempo e com um nome

adequado à nossa realidade: Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável. Agradeço a participação do ilustre colega.

Entre vários assuntos aqui abordados, quero cumprimentar o Deputado Padre João

por sua participação tão importante no Fórum Social Mundial, representando a nossa

Casa Legislativa. Com certeza, todos nós teremos a oportunidade de debater as

questões tão sérias que foram lá apresentadas, debatidas. Evidentemente, são

questões que merecem um estudo profundo, porque, como bem disse o Deputado

Padre João, hoje a humanidade carece de uma mudança profunda, em virtude dessa

grave crise que não é problema apenas de uma cidade, de um Estado ou de uma

nação, mas de toda a humanidade.

Cumprimento também a bancada do Norte, a qual quero me juntar. Cumprimento o

Deputado Carlos Pimenta que, com sua fala, demonstrou a participação efetiva dos

membros dessa bancada e de todos os Deputados que o apoiaram naquela

empreitada, na luta pela recuperação da MG-135. Ele nos trouxe a notícia da

autorização da recuperação total do trecho de Curvelo a Montes Claros, demandando

recursos da ordem de R$500.000.000,00, já com a licitação autorizada. Trata-se de

uma luta aguerrida de todos os Deputados, principalmente daqueles da bancada do
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Norte, que têm aqui uma atuação marcante, defendendo os interesses do nosso

Estado, principalmente os da Região Norte.

Aproveito também para apresentar uma questão, não menos importante, referente à

dificuldade que enfrentamos hoje com as estradas federais em Minas Gerais. Quero

fazer uma referência especial, já me colocando ao lado do Deputado João Leite, em

suas palavras de ontem sobre a necessidade urgente de todos nós, Deputadas e

Deputados desta Casa, empenharmo-nos, empregar os esforços necessários para

promover a imediata recuperação e adequação da BR-040.

É inadmissível a gente hoje encontrar a situação de uma maneira bastante precária,

causando vários e vários acidentes. Faço uma referência especial ao Viaduto das

Almas, uma obra que está com toda a sua parte estrutural concluída há vários meses.

Tivemos um acidente grave há poucos dias naquela região, no antigo viaduto que

ainda está sendo utilizado. Não temos condições de entender por que aquela obra se

encontra totalmente paralisada, inclusive gerando dúvidas e questionamentos a todos

nós, como aquela mencionada ontem pelo Deputado João Leite sobre a fundação e o

aspecto da engenharia daquela obra. Não podemos aceitar. Queremos manifestar o

nosso apoio à iniciativa do Deputado de fazermos aqui nesta Casa uma audiência

pública para debater essa questão tão grave. Gostaríamos de informar que no final do

ano passado tivemos a oportunidade, com o apoio da grande maioria dos Deputados

e das Deputadas desta Casa, de formar e criar a Frente Parlamentar em Prol da BR-

040. Já contamos com mais de 50 assinaturas. Estamos agora acertando os últimos

detalhes com a Mesa para o lançamento formal dessa Frente, que, acredito, será

muito importante. Como sempre tenho dito, ela será o marco e o início de uma luta

para conseguirmos efetivamente implantar a duplicação da BR-040, principalmente a

partir do trecho do trevo de Juiz de Fora, com uma extensão de aproximadamente

135km. Essa será a nossa grande luta. Evidentemente lutaremos também para a

realização das obras emergenciais que já foram aqui citadas, levando-se em

consideração principalmente o novo viaduto já construído em quase sua totalidade,

mas hoje totalmente paralisado. Contamos, desde já, com o apoio de todos os nossos

colegas Deputados para uma participação efetiva nessa Frente Parlamentar, que,

dentro de poucos dias, estará sendo oficialmente lançada nesta Casa.
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Sr. Presidente, finalmente, o último assunto que gostaríamos também de salientar,

e que de uma maneira sucinta foi abordado pelo Deputado Alencar da Silveira Jr., diz

respeito à nossa malha aérea estadual. Estamos atentos. Recentemente, através de

requerimento do ilustre Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho, foi

proposta a criação da Comissão Especial dos Aeroportos, que durante 90 dias, mais

uma vez, se debruçou sobre essa questão. E mais uma vez chegou à conclusão da

inviabilidade total do retorno dos vôos internacionais e estaduais para o aeroporto da

Pampulha. Sabemos que existe uma pressão muito forte por parte das empresas de

retornarem essa atividade para a Pampulha ou até mesmo de criarem novos vôos

nacionais. Ficou claramente comprovado que aquele aeroporto não oferece mais as

condições mínimas necessárias para o seu funcionamento, inclusive segurança para

continuar implementando vôos dessa natureza.

Sr. Presidente, já caminhando para o término da nossa fala, queremos dizer que

estamos atentos às iniciativas da Anac em relação à implementação desses

objetivos. Sabemos que já estava prevista para janeiro deste ano a realização de

audiência pública para discutir o retorno dessa atividade para a Pampulha, mas foi

adiada. Ainda não temos a informação da data em que ela ocorrerá. Estaremos

atentos. E qualquer iniciativa dessa natureza será denunciada por este Deputado a

todos os nossos colegas. É importante dizer que é necessário, agora sim, estudar - e

mais que isso - a adequação da malha aérea interna do nosso Estado em face das

dificuldades e dos problemas que vêm sendo enfrentados, conforme denunciou aqui o

Deputado Alencar da Silveira Jr. Sabemos que, até 2011, teremos uma das malhas

estaduais mais modernas do País. Portanto, devemos ter estrutura aeroportuária

totalmente adequada e estruturada para atender a esse ousado plano implementado

pelo governo Aécio Neves. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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.
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Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pela Bancada do PSDB e pelas Representações Partidárias do PTB, do

PHS, do PRTB, do PR e do PMN - informando a constituição do Bloco Social

Democrata - BSD -; pelo BSD - indicando o Deputado Luiz Humberto Carneiro para

Líder do referido Bloco; e pelos Deputados Padre João - informando sua indicação

para Líder do PT; e Almir Paraca - informando sua indicação para Líder da Minoria

(Ciente. Publique-se.).

Encerramento

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

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

Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 5, às 9 horas, nos termos do edital

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

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-

se a reunião.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 4/2/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Jayro Lessa, notificando o falecimento da Sra. Aurita Machado,

ocorrido em 3/2/2009, em Governador Valadares. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. Roberto Augusto

Ferreira Borges - Irmão Roberto -, ocorrido dia 26/1/2009, no Rio de Janeiro. (-

Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. Geraldo Dias

Coimbra, ocorrido no dia 13/1/2009, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 7 DE FEVEREIRO DE 2009

ATAS

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

16ª LEGISLATURA, EM 5/2/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana, José Henrique e Gustavo Valadares

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.996 a

2.999/2009 - Requerimentos nºs 3.245 a 3.276/2009 - Requerimentos da Deputada

Ana Maria Resende e dos Deputados Dinis Pinheiro e outros, Célio Moreira e outros e

Délio Malheiros e outros - Proposições Não Recebidas: Requerimentos do Deputado

Ademir Lucas (3) - Comunicações: Comunicações dos Deputados Elmiro Nascimento,

Gilberto Abramo, Padre João e Carlos Pimenta - Oradores Inscritos: Discursos dos

Deputados Weliton Prado, Eros Biondini, Leonardo Moreira, Getúlio Neiva e Vanderlei

Jangrossi - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de

Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento dos Deputados Célio

Moreira e outros e Délio Malheiros e outros; deferimento - Requerimento do Deputado

Padre João; deferimento; discurso do Deputado Padre João - Encerramento - Ordem

do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico

Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Domingos Sávio - Durval Ângelo - Elmiro

Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia

Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juarez

Távora - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Mauri

Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo

Veneroso - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
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Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei

Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

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 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 2.996/2009

Institui a Semana Estadual da Adoção e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual da Adoção, a ser realizada anualmente,

na semana que antecede o dia 25 de maio - Dia Nacional da Adoção.

Parágrafo único - A Semana Estadual da Adoção deve culminar, anualmente, no dia

25 de maio.

Art. 2º - A Semana Estadual da Adoção tem por finalidade a reflexão, a agilização, a

comemoração e a realização de campanhas de conscientização, sensibilização e

publicidade do tema “adoção”, com a realização de debates, palestras e seminários.

Art. 3º - A efetivação da Semana da Adoção fica a cargo dos órgãos competentes

do Poder Executivo em consonância com os Poderes Legislativo e Judiciário, o
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Ministério Público e entidades da sociedade civil.

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

Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2009.

Carlin Moura

Justificação: A instituição da Semana Estadual da Adoção destina-se a estabelecer

no Estado de Minas Gerais uma semana dedicada à questão da adoção, que, por sua

relevância, traz a lume problemas que devem ser resolvidos, como a lentidão dos

processos e a própria situação das crianças passíveis de serem adotadas.

A proposição que apresentamos, com a instituição da Semana Estadual da Adoção,

visa, sobretudo, provocar a reflexão, a agilização e o debate público sobre a questão

da adoção, envolvendo Poderes e órgãos estaduais, juntamente com entidades da

sociedade civil.

Muitos pontos devem ser debatidos e agilizados. A despeito do sistema de adoção

do Estado de Minas Gerais ter evoluído muito nos últimos anos, a adoção necessita

de aperfeiçoamento em todas as suas etapas, juntamente com o estabelecimento ou

aperfeiçoamento de uma rede de apoio permanente, a fim de que pais e filhos não se

sintam sozinhos na sua experiência particular de família constituída pelos laços de

afeto e muito carinho, não pelos aspectos puramente biológicos. Nesse sentido, cabe

lembrar que a adoção não é a última maneira de se ter filhos, mas sim, outra forma

de ser pais. Deve-se refletir sobre essas questões e comemorar a Semana Estadual

da Adoção.

A adoção é uma experiência humana que demanda de todos envolvidos, em

múltiplas expressões, um permanente debate dos direitos e deveres, para

implementar estudos e ações, para a troca de idéias e de experiências, que precisa

ser mais bem compreendida pelos poderes públicos e pela sociedade.

A instituição da Semana Estadual da Adoção, além dos aspectos motivadores que

vimos anteriormente, procura integrar-se com a regulamentação contida na Lei

Federal nº 10.447, de 9/5/2002, que institui o Dia Nacional da Adoção, comemorado

no dia 25 de maio. Por essas razões, é fundamental a instituição da Semana Estadual

da Adoção.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho, para parecer, nos
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termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.997/2009

Cria a Política Estadual sobre os Cuidados com a Saúde em Relação ao Uso do

Computador e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A política estadual sobre os cuidados com a saúde em relação ao uso do

computador será composta por orientações destinadas aos estudantes das escolas

públicas de ensino fundamental e médio pertencentes ao Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - Para a execução da política estadual sobre os cuidados com a saúde em

relação ao uso do computador, o Poder Executivo disporá de instrumentos como

seminários, debates, cursos de formação e material de divulgação nos meios de

comunicação de massa.

Art. 3º - Os órgãos competentes criarão uma cartilha com orientações sobre os

cuidados com a saúde em relação ao uso do computador para ser distribuída

gratuitamente aos estudantes das escolas públicas de ensino fundamental e médio

pertencentes ao Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - A cartilha mencionada no “caput” será também distribuída

gratuitamente aos pais nas reuniões de pais e mestres.

Art. 4º - O conteúdo da cartilha versará sobre posturas adequadas da cabeça,

braços e corpo, bem como distância ideal da visão do campo da tela, além de outras

instruções importantes, como períodos de descanso, durante o uso do computador.

Parágrafo único - A cartilha deverá ser escrita em linguagem simples, de fácil

entendimento, colorida e ilustrada.

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

Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2009.

Carlin Moura

Justificação: Inicialmente, convém lembrar que em nada estamos ferindo

competência constitucional com este nosso projeto de lei, uma vez que a própria

Carta Magna determina a obrigação do Estado de cuidar e preservar a saúde da

população.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no seu art. 24, inciso XII, é clara
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ao afirmar:

“Art. 24 - Compete à União, aos Estados, e ao Distrito Federal legislar

concorrentemente sobre:

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde” (grifos nossos).

Nossa proposta visa proteger a saúde dos jovens escolares que passam inúmeras

horas na frente de uma tela de computador, colocando em risco especialmente sua

saúde visual, mas também sua postura, bem como a funcionalidade de seus

membros, tanto dos braços como dos dedos.

Recente matéria publicada no jornal “Folha de S. Paulo”, edição do dia 10/11/2008,

na página C7, assinada pela jornalista Iara Biderman e intitulada “Computador eleva

risco de miopia”, traz os resultados de uma pesquisa conduzida pelo oftalmologista

Leôncio Queiroz Neto, do Instituto Penido Burnier, de Campinas.

Com a pesquisa, foi possível constatar que a porcentagem de miopia, observada

entre as crianças que passavam longas horas sem tirar os olhos do monitor, era de

21%. Já a porcentagem de míopes no Brasil, dentro da mesma faixa etária do estudo

(crianças de 9 a 13 anos de idade), é de 12%.

Ainda que os resultados da pesquisa não sejam conclusivos, a opinião de outros

especialistas endossa os números obtidos. O professor de oftalmologia Paulo

Augusto de Arruda, da Universidade Federal de São Paulo - Unifesp - e coordenador

da comissão de ensino do Conselho Brasileiro de Oftalmologia - CBO -, também

mencionado na matéria, indica estudos que revelam a duplicação de míopes, no

mundo, nos últimos 20 anos.

O professor Arruda enumera três causas possíveis para o aumento da miopia: a

influência genética, o uso de determinados alimentos e medicamentos, que podem

contribuir para o aumento dos casos, e o maior envolvimento da população com

atividades que exigem focalização de perto. Nessa última causa, sem dúvida,

incluem-se a utilização de computadores e a proximidade das telas.

Por outro lado, há relatos, conhecidos de todos nós, de pessoas que sofrem de

tendinite (inflamação nos tendões) provocada por excessiva digitação em

computadores. Há, ainda, outros relatos que dão conta de dores na coluna e pernas,

entre outras anomalias.
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Dessa maneira, entendemos que será bastante oportuna a criação de uma política

pública sobre os cuidados com a saúde em relação ao uso do computador, bem como

a confecção de cartilha gratuita, confeccionada em linguagem simples, com figuras

coloridas ilustrativas, mostrando aos nossos jovens como devem se posicionar diante

dos computadores e de suas telas.

Assim, em vista do exposto, contamos, uma vez mais, com o indispensável apoio

de nossos nobres pares para a aprovação de tão importante propositura.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 2.998/2009

Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica São Francisco de Assis -

CTSFA -, com sede no Município de Santo Antônio do Monte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Terapêutica São

Francisco de Assis - CTSFA -, com sede no Município de Santo Antônio do Monte.

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

Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2009.

Eros Biondini

Justificação: A Comunidade Terapêutica São Francisco de Assis, entidade sem fins

lucrativos, tem como principal finalidade a prevenção, recuperação e reinserção social

de dependentes químicos, adultos ou adolescentes, incluindo-se o apoio a suas

famílias.

Além desse importante trabalho, desenvolve atividades filantrópicas relacionadas

com a promoção humana, além de produzir bens e comércio com o fim único de

contribuir para sua manutenção no Município de Santo Antônio do Monte.

Diante do exposto, esperamos a anuência dos nobres Deputados a este projeto de

lei, que pretende outorgar à referida entidade o título 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 2.999/2009
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Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de Aluguel do Bairro

Santa Cruz, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

do Bairro Santa Cruz, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2009.

Eros Biondini

Justificação: A Associação dos Moradores de Aluguel do Bairro Santa Cruz, com

sede no Município de Belo Horizonte, tem por escopo reivindicar o benefício da casa

própria para seus associados, em consonância com o art. 6º da Constituição da

República, que relaciona a moradia como um dos direitos sociais.

Portanto, a referida entidade luta para tornar efetivo esse importante direito

constitucional, especialmente em defesa dos excluídos, população de baixa renda,

que, por isso, devem estar assistidos para não serem alijados da possibilidade de

concretizar seu desejo da casa própria.

Diante do exposto, esperamos a anuência dos nobres Deputados a este projeto de

lei, que pretende outorgar à associação em apreço o 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.

REQUERIMENTOS

Nº 3.245/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Sra. Luzia Maria Ferreira por sua eleição para Presidente

da Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Nº 3.246/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Irineu Inácio da Silva por sua eleição para Presidente

da Câmara Municipal de Contagem. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos

Municipais.)

Nº 3.247/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Rafael Guerra por sua eleição para 1º-Secretário da
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Mesa da Câmara dos Deputados.

Nº 3.248/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Edmar Moreira por sua eleição para 2º-Vice-

Presidente da Mesa da Câmara dos Deputados. (- Distribuídos à Comissão de

Administração Pública.)

Nº 3.249/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Roberto Noronha Filho, Presidente do Belo Horizonte

Convention & Visitors Bureau e criador do projeto "BH espera por você". (- À

Comissão de Turismo.)

Nº 3.250/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Rotary Club pelas comemorações do Dia do Rotaryano e

do 86º aiversário do Rotary Club Internacional. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 3.251/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Luiz Eduardo Sales Paiva, Presidente da Associação

Farmacêutica de Itajubá, pela passagem do Dia do Farmacêutico.

Nº 3.252/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Sra. Ilza Elódia B. Barboza, Presidente da Associação

Farmacêutica de Montes Claros, pela passagem do Dia do Farmacêutico.

Nº 3.253/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Luiz Gonzaga de Moraes, Presidente da Associação

Farmacêutica de Alfenas, pela passagem do Dia do Farmacêutico.

Nº 3.254/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Osmundo Santana Filho, Presidente da Associação

Farmacêutica do Oeste de Minas, pela passagem do Dia do Farmacêutico.

Nº 3.255/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Sra. Luciana Giarola Garcia, Presidente da Associação

Farmacêutica de Formiga e Pains, pela passagem do Dia do Farmacêutico.

Nº 3.256/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Sra. Lúcia de Souza Ribeiro Prado, Presidente da

Associação Farmacêutica de Varginha, pela passagem do Dia do Farmacêutico.

Nº 3.257/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto
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de congratulações com o Sr. Haroldo Teixeira Cordeiro, Presidente da Associação

Farmacêutica do Vale do Aço, pela passagem do Dia do Farmacêutico.

Nº 3.258/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Luiz Carlos Chaves Franco, Presidente da Associação

Farmacêutica do Triângulo Mineiro, pela passagem do Dia do Farmacêutico.

Nº 3.259/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Juvenal Clemente de Abreu, Presidente da Associação

Farmacêutica de Três Corações, pela passagem do Dia do Farmacêutico.

Nº 3.260/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Dimas Guimarães Nascimento, Presidente da

Associação Farmacêutica de São João del-Rei, pela passagem do Dia do

Farmacêutico.

Nº 3.261/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Alexandre Gonçalves Sampe, Presidente da Associação

Farmacêutica de Poços de Caldas, pela passagem do Dia do Farmacêutico.

Nº 3.262/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Jairo Francisco da Silva Jr., Presidente da Associação

Farmacêutica de Pouso Alegre, pela passagem do Dia do Farmacêutico.

Nº 3.263/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Edilson de Magalhães Lopes, Presidente da Associação

Farmacêutica de Itabira, pela passagem do Dia do Farmacêutico.

Nº 3.264/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Moacir Oliveira Lima Filho, Presidente da Associação

Farmacêutica de Governador Valadares, pela passagem do Dia do Farmacêutico.

Nº 3.265/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Roberto Santana L. Batista, Presidente da Associação

Farmacêutica de Conselheiro Lafaiete, pela passagem do Dia do Farmacêutico.

Nº 3.266/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Rúbelio de Castro Real, Presidente da Associação dos

Farmacêuticos e Bioquímicos do Circuito das Águas, pela passagem do Dia do

Farmacêutico.
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Nº 3.267/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Lauro de Mello Vieira, Presidente do Conselho Regional

de Farmácia, pela passagem do Dia do Farmacêutico.

Nº 3.268/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Márcio A. Domingues, Presidente da Associação

Farmacêutica de Bom Despacho, pela passagem do Dia do Farmacêutico.

Nº 3.269/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Nelson Maciel Pereira, Presidente da Associação

Farmacêutica de Caxambu, pela passagem do Dia do Farmacêutico.

Nº 3.270/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Saulo José de Oliveira Camello, Presidente da

Associação Farmacêutica de Ouro Preto e Mariana, pela passagem do dia do

Farmacêutico. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº 3.271/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Wanderley Ávila por sua posse como Presidente do

Tribunal de Contas do Estado. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.272/2009, do Deputado Carlin Moura, em que pleiteia sejam solicitadas ao

Diretor-Geral do DER-MG providências com vistas a que seja encampada por esse

Departamento a estrada de aproximadamente 47km que liga a comunidade de Divino,

no Município de Virgolândia, ao Município de Santa Maria do Suaçuí. (- À Comissão

de Transporte.)

Nº 3.273/2009, do Deputado Carlin Moura, em que pleiteia sejam solicitadas ao

Secretário de Transportes informações a respeito do início das obras de asfaltamento

da estrada que liga Peçanha até o entroncamento da estrada que liga Coroaci a

Virgolândia.

Nº 3.274/2009, do Deputado Carlin Moura, em pleiteia sejam solicitadas ao Diretor -

Geral do DER-MG informações a respeito do início das obras de asfaltamento da

estrada que liga Peçanha até o entroncamento da estrada que liga Coroaci a

Virgolândia. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Nº 3.275/2009, do Deputado Carlin Moura, em que pleiteia sejam solicitadas ao

Secretário de Transportes providências com vistas a que seja encampada pelo DER-
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MG a estrada de aproximadamente 47km que liga a comunidade de Divino, no

Município de Virgolândia, ao Município de Santa Maria do Suaçuí.

Nº 3.276/2009, do Deputado Carlin Moura, em que pleiteia sejam solicitadas ao

Governador do Estado providências com vistas a que seja encampada pelo DER-MG

a estrada de aproximadamente 47km que liga a comunidade de Divino, no Município

de Virgolândia, ao Município de Santa Maria do Suaçuí. (- Distribuídos à Comissão de

Transporte.)

Da Deputada Ana Maria Resende solicitando a realização, nesta Casa, de

seminário sobre a aplicação e os efeitos da Lei Complementar Federal nº 101, de

2000.

Do Deputado Dinis Pinheiro e outros solicitando a realização, nesta Casa, de

evento no mês de setembro, para comemorar os 20 anos da promulgação da

Constituição Estadual. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Célio Moreira e

outros e Délio Malheiros e outros.

Proposições Não Recebidas

- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber as seguintes proposições:

REQUERIMENTOS

Do Deputado Ademir Lucas em que solicita seja formulada manifestação de

aplauso ao Sr.Antônio Carlos Doorgal de Andrada por sua eleição para Vice-

Presidente do Tribunal de Contas do Estado.

Do Deputado Ademir Lucas em que solicita seja formulada manifestação de

aplauso à Sra. Adriene Andrade por sua eleição para Corregedora do Tribunal de

Contas do Estado.

Do Deputado Ademir Lucas em que solicita seja formulada manifestação de

aplauso ao Sr. Wanderley Geraldo de Ávila por sua eleição para Presidente do

Tribunal de Contas do Estado.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Elmiro

Nascimento, Gilberto Abramo, Padre João e Carlos Pimenta.
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Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, quero, em primeiro lugar, saudar todos

e todas. Gostaria de tratar de dois assuntos muito importantes, que realmente

causaram indignação aos consumidores e a toda a população de Minas Gerais. Um

deles diz respeito a uma vitória nossa: conseguimos, através de uma liminar

concedida pelo Promotor Antônio Baêta, a quem parabenizo, impedir o aumento da

conta de água da Copasa a partir do dia 2 de março. Foi uma vitória, pelo menos

parcial, porque o valor da água é muito alto em Minas Gerais. O nosso Estado tem a

tarifa de água mais cara do Brasil; o valor cobrado supera até o cobrado pelas

companhias municipais.

O outro tema é um absurdo, pois diz respeito a uma ação totalmente

desnecessária, intransigente, que fere, do meu ponto de vista, a legislação. É uma

grande injustiça, principalmente com os mais pobres. Estamos num momento de

crise, no entanto, vem a Cemig propondo mandar o nome de quem estiver devendo a

conta de luz para a Serasa e para o SPC. O cidadão já é penalizado por ter a sua

conta de luz cortada. Será, agora, mais penalizado ainda porque o nome dele irá para

a Serasa e o SPC. Trata-se de um grande constrangimento, pois terá o seu nome

negativado junto às instituições financeiras, aos bancos. Muitos servidores públicos

estão pagando as contas de luz e de água por meio de empréstimos. Nem isso,

agora, poderão fazer mais, pois seus nomes estarão no SPC.

Não há justificativas. A Cemig diz que terá um prejuízo de R$60.000.000,00. Não

sabemos como. Quando há corte de energia, há interrupção do serviço. Caso o

cidadão não pague, não há religação de energia. Então, ao contrário, a Cemig ganha

com os cortes. Provarei isso. Ela cobra juros, multa, correção, além da taxa de

religação. Inclusive a religação com urgência custa mais de R$21,00. São 165 mil

cortes por mês. Imaginem que, desse total, a metade seja de ligações urgentes, pois

o cidadão não espera, pelo fato de ter filhos pequenos, idosos em casa necessitando

de remédios, crianças precisando ir para a escola. A energia elétrica e a água são

bens públicos essenciais. Quando há corte, há necessidade de se pagar a taxa de

religação. Se forem 50 mil ligações urgentes, a Cemig ganhará com elas mais de
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R$1.000.000.000,00. Isso sem levarmos em conta os juros, a multa e a correção.

Então, além do corte, mandar o nome do consumidor para o SPC fere a legislação,

a Lei Federal nº 8.783, que garante que a energia elétrica e a água sejam serviços

essenciais, não podendo, portanto, serem interrompidos. Assim, esse tiro da Cemig

poderá sair pela culatra. Isso porque muitas pessoas que pegariam empréstimo para

pagar a conta de energia já não poderão fazê-lo. Além disso, haverá muitas ações na

Justiça, e a empresa poderá perder muito dinheiro. O proprietário, por exemplo, de

uma casa ou um apartamento alugados na imobiliária poderá ter o seu nome no SPC.

Então, o cidadão, o comerciante, o empresário, ao precisarem de crédito, também

não o conseguirão, em virtude do nome negativado pela Cemig. Para isso não

ocorrer, é preciso mostrar o registro, enfim, é uma verdadeira burocracia.

A Cemig não conseguirá controlar tudo isso. Colocará muitos nomes de

proprietários de imóveis que alugam residências no SPC. O consumidor, que já tem

dificuldades para pagar aluguel, bem como as contas de água e de energia, que são

muito caras, ao atrasar a conta de energia, ocasionará o registro do nome do

proprietário no SPC, resultando numa enxurrada de ações na Justiça contra a Cemig,

que terá de pagar indenização.

Repito, essa medida fere o princípio constitucional da razoabilidade. Não é

razoável. A Cemig já tem todos os mecanismos para receber a conta. Aliás, o mais

drástico, o que mais fere o direito do cidadão é o corte da energia. Ela já tem esse

mecanismo. Agora, além de cortar, colocará o nome desse consumidor no SPC. É

uma injustiça, uma maldade muito grande, principalmente num momento de crise,

num momento em que as pessoas estão desempregadas ou correndo o risco de

perder o emprego. O governo tinha de adotar medidas para aquecer a economia,

gerar emprego e renda, e não o desemprego, penalizando as pessoas. O ICMS da

conta de energia elétrica residencial em Minas já é o mais caro, 42%. Amanhã, a

Cemig estará na Aneel solicitando mais um aumento, sendo que de 2003 para cá a

conta de luz aumentou muito acima da inflação.

Obtivemos uma vitória na revisão tarifária: a redução de 17,11% na conta de

energia elétrica. Ano após ano, a Cemig vem acumulando lucros fabulosos. Ela só

está lucrando, e ainda quer mais um aumento. A empresa corta a luz do cidadão,
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cobra multa, juros, correção e taxa de religação e, agora, quer mandar o nome do

coitado para o SPC e Serasa. Isso é muita maldade. Isso é falta de sentimento, de

humanidade.

Discordamos frontalmente dessa medida, nós a repudiamos e a consideramos

absurda e desnecessária. A Cemig já possui todas as medidas para receber das

pessoas que estão em dívida, portanto essa atitude não se justifica.

Temos um projeto nesta Casa que já tramitou por todas as comissões. Ele passou

pelas Comissões de Constituição e Justiça, Defesa do Consumidor e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, foi aprovado em todas e está pronto para ser apreciado

pelo Plenário desta Casa. Vamos solicitar que o projeto seja incluído na ordem do dia

para o aprovarmos, assim não penalizaremos tanto os consumidores.

O que diz o nosso projeto? Ele proíbe que os serviços públicos incluam o nome do

consumidor nos cadastros do SPC ou na Serasa. É muito simples. Ele já foi analisado

nas comissões, basta o aprovarmos. Espero que os Diretores da Cemig tenham

consciência e um pouco mais de humanidade, pois essas pessoas são as que mais

precisam. O momento é muito inoportuno, aliás, de mau-gosto. Trata-se de muita

maldade, justamente nesse momento difícil que vivemos. Não podemos castigar

ainda mais as pessoas, que já estão penalizadas.

Quero parabenizar toda a imprensa mineira. Os jornais trouxeram essa notícia

como destaque. O jornal “Estado de Minas” diz: “Cemig quer mandar devedor para a

Serasa”. Parabenizo as jornalistas Juliana e Paula. Todas as associações de defesa

do consumidor repudiam essa ação da Cemig.

Então deixo aqui o nosso protesto. Já estamos encaminhando uma ação ao

Ministério Público, alegando o princípio da razoabilidade. A atitude não é razoável.

Cortar a luz já fere a Lei Federal nº 8.763. Vamos questionar essa atitude e

esperamos que o Ministério Público se posicione o mais rápido possível. Realmente o

Ministério Público está agindo. Mais uma vez, aproveito para parabenizar o Ministério

Público, o Promotor Antônio Baêta, de Defesa do Consumidor.

A imprensa também noticiou que a Copasa já publicou um aumento de 8,65% para

a conta de água, a partir de 2 de março. Após essa data, a conta ficaria mais cara,

mas, há algum tempo, ingressamos com uma ação no Ministério Público, a qual



____________________________________________________________________________
166

obteve desdobramentos. Outra matéria do jornal “Estado de Minas”: “Aumento em

fevereiro estimado em 7% é questionado pelo Ministério Público por falta de uma

agência reguladora”. Isso foi fruto do resultado da ação que entramos no Ministério

Público. Uma liminar impediu que a Copasa reajuste as tarifas a partir de março. Já

está proibido. Esperamos que o mérito seja julgado, e que essa vitória, mais que justa

para a população, seja confirmada. O valor da água da Copasa é muito alto. Sempre

digo que a água da Copasa tem preço de vinho. A água, assim como a energia

elétrica, é um bem público essencial à vida e não pode ser tratada como mera

mercadoria. E os lucros da Copasa também são fabulosos. Portanto não se justifica

esse pacote de maldades neste momento tão difícil. Não dá para entender essa

situação. Tudo caminha muito bem para as empresas, por isso não podemos admitir

abusos contra o consumidor. E o pior é que isso acontece contra aqueles que mais

precisam, os mais pobres, que passam por dificuldades.

Foram várias as nossas ações. Tenho outras manchetes aqui. O jornal “Hoje em

Dia” diz: “Tarifa de água ficará 9% mais cara a partir de 2 de março”. O jornal “O

Tempo”: “Conta de água fica 8,65% mais cara a partir de 1º de março”. O reajuste

anunciado ontem é o maior desde 2005, quando a alta foi de 11,77%. Em 2008, o

aumento médio das contas de água e esgoto foram de 7,56%. Em 2006, o reajuste

médio foi de 7,6% e em 2007, foi de 6,72%”. No jornal “Estado de Minas”, a Copasa

anuncia aumento.

No início da minha fala, disse que os consumidores ficaram surpresos com o

anúncio do aumento feito pela Copasa, mas, graças à ação à qual demos entrada no

Ministério Público, a empresa ficou proibida de reajustar as tarifas, pois, além de os

reajustes serem ilegais, porque não obedeceram aos critérios da legislação, para

promover aumento, o Estado teria de cumprir a lei federal e criar uma agência

reguladora e fiscalizadora do serviço de saneamento básico, que poderia determinar

o índice de reajuste. A lei federal é a de nº 11.445, de 2007. Atualmente, o reajuste é

determinado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política

Urbana. O que significa isso? É colocar a raposa para tomar conta do galinheiro,

porque é a própria Copasa que define a planilha, quanto terá ou não de aumentar.

Não há participação da população, não há fiscalização, não há auditoria. E a Lei
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Federal nº 11.445 determina a criação de uma agência reguladora. Então, é

obrigatório haver uma agência reguladora. Vamos verificar também nos Municípios e,

se houver aumento no valor da tarifa de água, vamos entrar com ação na Justiça,

porque também é necessário haver agência nos Municípios. Pode ser um consórcio,

uma agência que fique responsável em âmbito estadual, se o poder municipal assim

entender, mas, se não houver agência no âmbito municipal, é proibido aumentar o

valor da água. Então, onde houver aumento, se houver companhia municipal, vamos

entrar na Justiça também.

Em Uberlândia, já anunciaram que querem aumento no valor da conta de água.

Vamos entrar na Justiça, porque lá não existe agência reguladora. Agora houve

aumento no valor das passagens de ônibus, o que foi um absurdo, passou para

R$2,20. Ainda não houve licitação, e o valor da passagem de ônibus já aumentou.

Então, vamos entrar com ações firmes em todas as cidades. Para aqueles que nos

ouvem neste momento, se no seu Município não houver agência reguladora, e o

poder público quiser aumentar o valor da tarifa de água, avisem o nosso gabinete,

que tomaremos todas as providências legais e possíveis. Só pode haver aumento se

houver uma agência reguladora, um órgão realmente independente, com participação

popular, para analisar todas as famílias, todos os custos, para assim definir o índice

de reajuste.

Já não podemos aceitar isso. O Ministério Público já está atuante, já houve ação

civil coletiva, impetrada pelo Ministério Público, em decorrência das irregularidades

apontadas nas duas representações apresentadas pelo nosso gabinete à

Procuradoria-Geral de Justiça.

Enfim, mais uma vez, quero desejar bom início de trabalho a todos, à imprensa e

aos servidores desta Casa. Solicito que o nosso projeto que proíbe a inclusão no SPC

e na Serasa do nome do consumidor que não estiver em dia com as contas do

serviço público seja apreciado por este Plenário, já que passou por todas as

comissões. Vamos torcer para que a liminar não caia, que seja julgado o mérito e não

haja aumento no valor da tarifa de água a partir do dia 2 de março.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, esta é a
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primeira oportunidade que tenho de subir à tribuna nesta Terceira Sessão Legislativa

da 16ª Legislatura que iniciamos neste ano de 2009, para fazer um pronunciamento.

Gostaria de cumprimentar os meus nobres pares, os Deputados e as Deputadas

presentes, os servidores da Assembléia Legislativa, os amigos que nos acompanham

das galerias do Plenário e pela TV Assembléia em mais de 300 Municípios. Aliás,

torcemos para que o sinal da nossa TV chegue, em breve, nos 853 Municípios do

Estado. Mesmo aproveitando o recesso para visitar as cidades, torna-se impossível

estarmos com todas as pessoas que gostaríamos e em todos os Municípios que

necessitam da nossa presença. Assim sendo, aproveito esta oportunidade para

manter contato com os mineiros, desejando a todos um 2009 de muito trabalho e luta

e, consequentemente, de bons resultados.

Sr. Presidente, Deputado José Henrique, na pessoa de V. Exa. cumprimento

também todos aqueles que hoje compõem à Mesa, desejando-lhes boa sorte na

condução dos trabalhos. Cumprimento, especialmente, o Deputado Hely Tarqüínio,

aqui presente, que, de maneira justa e merecida, agora compõe a Mesa. Quero

cumprimentar também os Deputados que voltam e tomam posse nesta Assembléia:

Adelmo Carneiro Leão, Carlos Gomes, Tenente Lúcio e nossa querida amiga Maria

Tereza Lara, a quem saúdo com carinho.

Sr. Presidente, no final do ano passado, infelizmente não pude subir à tribuna para

compartilhar com os demais colegas a satisfação com a aprovação do Projeto de Lei

nº 1.957/2007, que trata da assistência às detentas gestantes, lactantes e com filhos

na primeira infância. Apresentamos esse projeto de lei em 2007, na Primeira Sessão

Legislativa desta 16ª Legislatura. Graças a Deus, ao final de 2008, foi aprovado em 1º

e 2º turnos, tendo como relator, na Comissão de Segurança Pública, o nobre

Deputado Sargento Rodrigues. Na verdade, foi aprovado na forma do substitutivo que

foi apresentado.

Esse projeto se converteu na Lei nº 18.029/2009, que altera as normas de

execução penal; depois de aprovada, foi sancionada pelo Governador. Essa lei traz

maior assistência às detentas gestantes, àquelas que estão amamentando e com

crianças na primeira infância.

Acredito que foi providencial a falta de oportunidade de estar aqui logo depois que o
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projeto foi aprovado em 2º turno. No dia 12 de janeiro, o Governador Aécio Neves já

havia sancionado o projeto, convertendo-o em lei. Além disso, ressalta-se a

inauguração do Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade, que vem

justamente ao encontro do projeto que apresentamos.

Em um telefonema, o Dr. Genilson Zeferino, Subsecretário de Administração

Prisional, falava sobre a consonância, a sintonia entre o projeto de lei que há dois

anos tramitava na Casa e que, em virtude de sua importância, foi muito analisado

antes de ser aprovado, com a iniciativa e a preocupação do governo de dispor de um

centro de referência para receber as detentas de todas as regiões do Estado que se

encontrassem em uma das três condições: gestação, amamentação ou com crianças

de até um ano de vida.

No último dia 21 de janeiro, 50 detentas chegaram a esse Centro de Referência,

localizado na cidade de Vespasiano, às margens da MG-10, onde este Deputado

pôde estar presente. Com muita satisfação, pude ver a relação íntima entre o projeto

por nós apresentado, que se converteu na Lei nº 18.029, e a iniciativa que já vinha

sendo tomada pelo Governador Aécio Neves, o que culminou na inauguração desse

Centro de Referência. São 50 vagas, a princípio, com perspectiva de mais 50 a partir

de agosto. O Centro representa realmente um grande avanço no sentido da busca da

ressocialização e da recuperação das detentas que ali se encontram, oriundas de

unidades prisionais dos quatro cantos do nosso Estado. Além disso, no Centro, as

crianças que as detentas trazem no ventre, no colo ou de mãos dadas poderão ter

contato íntimo com suas mães. Isso proporcionará não só maior humanização, com

possibilidade de recuperação mais rápida e fácil das presas, como também o

crescimento dessas crianças com mais dignidade. Realmente, esse Centro atende

todo o nosso Estado. Ao final de um ano, as mães retornarão para as unidades

prisionais de origem e as crianças serão encaminhadas aos cuidados das famílias

maternas, que delas cuidarão.

Srs. Deputados, compartilho com V. Exas. de um nobre acontecimento oriundo de

um projeto de lei apresentado logo no início da 16ª Legislatura. Trago essa

informação a todas as famílias que hoje enfrentam esse tipo de dificuldade.

Infelizmente, voltamos ao problema das drogas, uma bandeira que sempre temos
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levantado, exatamente por sabermos que, na maioria das vezes, as mulheres presas

estão, direta ou indiretamente, relacionadas com a grande problemática das drogas,

que gera todos os demais tipos de dores, problemas e crimes em nosso meio.

Sr. Presidente, ao falar desse assunto e compartilhar essa realidade, venho tratar

da defesa da vida, que não se resume apenas na luta contra o aborto, uma luta que

travamos e travaremos sem nenhum descanso e sem baixar a guarda. A defesa da

vida é a busca da dignidade humana para os nascituros, para os recém-nascidos,

para aqueles que precisam crescer não só em estatura, mas também em saúde, em

dignidade e em graça. Esse projeto e essa iniciativa do governo tornam-se uma

referência nacional na perspectiva e na busca da reabilitação de pessoas e famílias,

com o intuito de não se piorar a situação das mesmas, na medida em que se evita

separar mãe de filhos, não permitindo um tratamento inadequado para gestantes

privadas de liberdade. Esse Centro realmente será uma grande referência de Minas

para todo o Brasil.

Aproveito para parabenizar o nosso Governador Aécio Neves por essa grande

realização. A estrutura do Centro tem total condição de promover uma recuperação

digna e uma ressocialização das detentas que ali se encontram. Tudo isso vem ao

encontro da proposta da Campanha da Fraternidade deste ano, por meio da qual

todos nós, cristãos, somos levados a refletir - além de atuar -, de alguma maneira,

sobre o assunto. O tema da Campanha da Fraternidade deste ano, que em poucos

dias será lançada, é “Fraternidade e Segurança Pública”, com o lema “A paz é fruto

da justiça”.

Justamente entre os oito pontos a serem abordados e estudados por meio da

Campanha da Fraternidade, proposta pela CNBB, está a recuperação daqueles que

estão encarcerados nas diversas unidades prisionais e até em outras formas de

detenção, como, por exemplo, nas comunidades terapêuticas, que recebem pessoas

em penas alternativas, e também nas Apacs ou em outros tipos de reclusão. Trata-se

da avaliação de todo esse sistema em busca da recuperação da dignidade da pessoa

humana.

Hoje percebemos a presença do Legislativo por meio de um projeto de lei que foi

realmente muito estudado, discutido e finalmente aprovado e convertido em lei. Mas
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não podemos nos esquecer da iniciativa do Executivo, paralelamente e em

consonância e sintonia com essa proposição, em busca dessa possibilidade.

Finalmente, a Campanha da Fraternidade de 2009, intitulada “Fraternidade e

Segurança Pública”, vai tratar da violência que assola os quatro cantos do nosso

Brasil. Portanto, Sr. Presidente, em oportunidade futura, gostaria de me aprofundar

no tema da Campanha da Fraternidade e compartilhar com os nobres pares essa

realidade existente hoje, em Minas Gerais, na esperança de que, em breve, essa

unidade de referência às gestantes privadas de liberdade, que receberá mulheres de

todos os cantos de Minas Gerais, tenha a sua estrutura ampliada, conforme previsto

para agosto. Quem sabe até consigamos antecipar essa data, já que o seu limite foi

ocupado, isto é, as 50 primeiras vagas disponíveis foram imediatamente preenchidas,

na esperança de que mais pessoas sejam acolhidas, assim como seus filhos, naquela

estrutura que realmente foi muito bem planejada. Tanto assim que, ao lado da cama

da mãe, existe o berço da criança e todo um atendimento odontológico, psicológico e

médico-ginecológico para aquelas mulheres que ali estão, o que humaniza a nossa

estrutura prisional. Digo “humaniza” porque os quartos que abrigarão as detentas são

livres de grades, o que dá a oportunidade de uma aproximação da mulher com seu

filho, justamente no momento em que ela está mais sensível e refletindo numa

possível mudança que poderá acontecer em sua vida. Isso nos alegra e nos enche de

esperança.

Em breve, esperamos que não só essas 50 novas vagas possam acontecer, com o

esforço e o empenho redobrado do nosso governo, do Governador Aécio Neves, do

nosso Secretário Maurício Campos Júnior e com a atuação sempre marcante do

Subsecretário Genilson Zeferino, mas também que ainda tenhamos esse projeto de

referência ampliado, para que Minas continue sendo o grande luzeiro para o nosso

país.

A Campanha da Fraternidade não se restringe à Igreja Católica, posto que também

se faz presente em outras igrejas que comungam com esse projeto. Fato é que ela

não se restringe a isso, ou seja, a Campanha da Fraternidade busca a reflexão de

todos os homens e mulheres de boa-vontade do nosso país, para discutir um tema

tão importante e urgente, que é a violência, por meio do tema “Fraternidade e
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Segurança Pública” e do lema “A paz é fruto da justiça”.

Mais uma vez, desejo a todos muita paz e muita luz nesse terceiro ano de mandato

legislativo da 16ª Legislatura. Agradeço a V. Exa. o apoio e aos nobres pares o

empenho para que o Projeto de Lei nº 1.957/2007, apresentado logo no início da 16ª

Legislatura, fosse aprovado com um texto tão bem elaborado e corrigido com o

Substitutivo nº 1, do nobre Deputado Sargento Rodrigues. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Leonardo Moreira.

O Deputado Leonardo Moreira* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público que nos assiste pela TV Assembléia, em primeiro lugar, gostaria de agradecer

aos oradores que me antecederam e aos colegas que aqui estão, concedendo-me a

gentileza de escutar este parlamentar que hoje vive um dia, mas que, com certeza,

será também um divisor de águas pelos esclarecimentos que vou prestar a Vossas

Excelências.

Um dos ensinamentos, Deputado Tiago Ulisses, que consegui captar ao longo dos

anos com minha família e meu pai foi que o nosso nome e a nossa honra são o maior

patrimônio que temos. Quando nos tornamos homens públicos, às vezes temos o

dever de explicar aquilo que diz respeito tão-somente à nossa intimidade. Por aí

temos noção do que é ser um homem público: ele deve explicar todo e qualquer

questionamento que venha a pairar sobre sua pessoa.

No dia de hoje, minhas senhoras e meus senhores, fomos surpreendidos por uma

notícia veiculada no “Estado de Minas” que mostrava uma propriedade - minha

propriedade, diga-se de passagem, com muito orgulho fruto de muito trabalho,

seriedade e anos de labuta - sob o título: “R$58 Milhões Mal-Assombrados”. Passo,

agora, a dar minha explicação a Vossas Excelências, o que acho muito necessário.

Aliás, por diversas vezes, aos repórteres que me procuraram neste dia perguntando-

me se isso estava me causando constrangimento ou irritação, disse que não; que

tantas e quantas vezes for chamado a explicar e a falar sobre o tema, eu o farei. Há

um ditado tão antigo quanto andar para frente: quem não deve não teme.

Gostaria de começar referindo-me à notícia que o “Estado de Minas” publicou hoje

e em que afirma: “O Deputado Federal Edmar Moreira, escolhido para zelar pela ética
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na Câmara, precisa explicar por que não declarou à Justiça Eleitoral um suntuoso

castelo a 70km de Juiz de Fora”. Vai além e mais adiante pergunta por que o

Deputado Estadual Leonardo Moreira também não declarou esse patrimônio na sua

prestação de contas quando da campanha eleitoral.

Outra notícia inverídica, que eu gostaria de corrigir, é sobre esses

R$58.000.000,00. Quisera Deus que fossem realmente R$58.000.000,00. Por que

não? Mas a primeira correção que faço aos nobres pares, às senhoras e aos

senhores, refere-se ao fato de esse grande veículo de comunicação começar sua

matéria com o título: “Castelo com Dinheiro Suspeito”. Quando esse respeitado e

conceituado jornal assim inicia sua matéria, pesa sobre ele o fato de não ter

conhecimento de que o Deputado Federal Edmar Moreira, desde a década de 70 e

por mais de 40 anos, era empregador de mais de 10 mil funcionários em sua

empresa. Com certeza, o jornal percebeu isso, até porque o título da matéria é

diferente do que está escrito. O próprio jornal fala: “A prosperidade financeira do

Deputado Edmar Moreira tem lastro. Desde 1983, ele explora um dos ramos de

negócio que mais cresce no país - a segurança privada”.

Essas empresas, que funcionaram por quase 40 anos, tiveram suas atividades

encerradas em 2007.

Minhas senhoras e meus senhores, Deputado Eros Biondini, com certeza o castelo

não poderia constar na declaração de Imposto de Renda do Deputado Edmar

Moreira, até porque não é de sua propriedade há mais de 15 anos. Ocorreu, sim, um

gesto que repudio. Ora, há 15 anos o castelo não pertence ao Deputado Edmar

Moreira e consta na minha declaração de Imposto de Renda, que, aliás, está

disponível no “site” da Justiça Eleitoral. Se esse grande veículo de comunicação

ainda não tomou conhecimento disso nem sabe que o castelo está construído em

uma zona rural, aconselho-o a ler melhor a declaração de Imposto de Renda antes de

achincalhar um homem público que não vai abrir mão de defender o seu nome e a

sua honra. Desde o momento em que foi doado, em 1993, esse imóvel encontra-se

declarado nas declarações de Imposto de Renda minha e de meu irmão. Já que o

homem público deve ter sua vida achincalhada e escancarada por matérias, às vezes

irresponsáveis, digo que foram aproximadamente R$7.000.000,00.
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Deputado Gustavo Valadares, faço uma ressalva: a construção a que eles se

referem foi iniciada em 1983, há 26 anos, e foi finalizada em 1990. Portanto, nem o

Deputado Edmar Moreira nem o Deputado Leonardo Moreira eram nem sequer,

postulantes a algum cargo público. Isso é muito importante.

Já que estamos na devassa da intimidade dos Deputados Edmar Moreira e

Leonardo Moreira, já que essa família foi achincalhada hoje, vamos aos pormenores.

Por que construir um castelo? A Deputada Maria Lúcia e o Deputado Gustavo

Valadares sabem que a Zona da Mata mineira é carente de desenvolvimento na

economia. Em 1993, o então empresário Edmar Moreira procurava fazer um

investimento que estimulasse o desenvolvimento econômico e a geração de emprego

e renda na região. O que faríamos para desenvolver o turismo nacional ou até

internacional na região? Se construíssemos naquela localidade um hotel luxuoso,

com as mesmas características dos que estão espalhados pelo País, que diferencial

poderíamos oferecer? Falo isso para suprir essa necessidade desvairada de alguns

em saber o porquê da construção desse castelo, que foi finalizado em 1990, antes de

o Deputado Edmar Moreira postular qualquer cargo público.

E mais do que isso, muito mais, ela hoje ainda é uma construção inacabada.

Pasmem, minhas senhoras e meus senhores, além de ofenderem a integridade de

minha mãe, sobre o que me absterei de fazer qualquer tipo de declaração ou

procedimento, foram mais longe, falaram que o Deputado Edmar Moreira teria

construído o castelo com a finalidade de ser um cassino. Ora, minha gente, não

existe legislação em nosso país que preveja a hipótese legal de se ter um cassino

naquela localidade, e em localidade alguma de nosso país. Se o fizéssemos,

estaríamos agindo com um pouco de desinteligência, porque todos sabemos que

cassino hoje possui 100, 200, até mil acomodações. A ideia original, como sempre foi,

era construir um hotel naquela localidade. Que cassino seria esse com 36

habitações? Só se for o cassino, com todo o respeito, da mãe Joana.

Deputado Getúlio Neiva - pela sua história de vida, pelo que pude observar de sua

atuação na República, em momentos decisivos para o nosso país, pelo que vi de sua

trajetória, pelo que passou e pelo que nos ensina no nosso dia-a-dia -, fico

profundamente decepcionado porque temos de defender sempre a liberdade de
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imprensa, mas, assim como defendemos a liberdade de imprensa, deveria existir a

responsabilidade na imprensa pelo que publica. Curiosamente, o ato que estamos

querendo praticar é tão escondido, Deputado Vanderlei, que o castelo se encontra

anunciado, há mais de 10 anos, em mais de 30 imobiliárias. Que gesto escondido, Sr.

Presidente e Deputado Eros Biondini? Certamente pesa o fato, e não posso deixar de

declarar, mais uma vez, nesta tribuna, de que a primeira notícia relativa ao Deputado

Edmar Moreira, curiosamente, já com o castelinho do lado, foi num jornal de São

Paulo. Fica aqui a pergunta, porque estive naquela tribuna há poucos dias: a eleição

do Deputado Edmar Moreira, que colocou o terceiro mineiro na Mesa diretora da

Câmara dos Deputados, representou um contraponto ao poder legítimo que os

paulistas querem ocupar na sucessão presidencial. Pode ser coincidência, mas o

jornal paulista foi o primeiro a publicar essa notícia.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Deputado Leonardo Moreira, serei

breve, até porque, após meu aparte, tenho certeza de que V. Exa. também concederá

um aparte ao nosso grande orador, Deputado Getúlio Neiva, que terá, sem dúvida, de

uma forma mais brilhante, condições de prestar solidariedade a você, a seu pai e a

sua família. Acredito que falo aqui em nome do nosso Partido, o Democratas, dos

seus colegas parlamentares estaduais, que têm consciência. O que deixa claro a

transparência e a responsabilidade de homens públicos como você e seu pai é um

fato que V. Exa. já comentou: o castelo acabou de ser construído e foi concluído em

1990.

O pai de V. Exa. não pensava em pleitear um cargo de representante do povo de

Minas Gerais na Câmara Federal, muito menos V. Exa., na Assembléia Legislativa.

Desde 1990, ou seja, há 19 anos os senhores possuem aquela propriedade. Tenho

certeza absoluta de que isso que está ocorrendo, que foi injustamente estampado

hoje na primeira página de alguns jornais, nada mais é do que a incômoda vitória -

aliás, incômoda para alguns e brilhante para nós, mineiros - que o pai de V. Exa.

obteve na Câmara Federal, na última segunda-feira.

Serei breve para deixar-lhe aqui o meu abraço e, certamente, o dos demais

parlamentares desta Casa, em especial dos companheiros do Partido Democratas.

Pode ter certeza de que estaremos sempre ao lado de V. Exa. e do seu pai, pois



____________________________________________________________________________
176

conhecemos a história dos senhores nessa luta constante e árdua na defesa dos

interesses do povo do nosso Estado. Parabéns a V. Exa.! Não se deixe abater por

situações como essa. Isso passa e o que permanecerá é a luta, a determinação na

defesa do povo mineiro.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - São Paulo não perdoa Minas! No ano

passado, já assistimos a esse filme. Denunciamos aqui, várias vezes, a tentativa de

São Paulo denegrir a reputação dos políticos mineiros com o claro objetivo de

reforçar a possibilidade de continuar no poder central. É lamentável! Todos os

políticos mineiros estão sendo literalmente perseguidos, na tentativa de diminuir o

nosso poder de fogo, já que há a possibilidade de um mineiro ser candidato à

Presidência da República.

Esse é o primeiro aspecto. O segundo é um depoimento, Deputado Leonardo

Moreira. Estive no castelo em 1990. Fui uma das pessoas que convidaram seu pai

para ser candidato a Deputado Federal naquela oportunidade - aliás, ele nem

sonhava em ser candidato. Foi um homem que trabalhou duro, ganhou muito dinheiro

em São Paulo com suas empresas, dedicou-se, durante a vida inteira, a prosperar.

Parece que, no Brasil, todos podem prosperar, exceto no momento em que entram na

política. Não podem mais trabalhar nem ganhar dinheiro, têm de ficar pobrezinhos,

submetidos ao jargão impiedoso: “Todo político é safado e ladrão”.

Perdoe-me a expressão, Deputado Leonardo Moreira. O meu testemunho, como o

do Deputado Gustavo Valadares, é de que conhecemos a história da sua família, seu

pai, V. Exa. e o trabalho que os senhores realizaram. À guisa de esclarecimento,

diremos: a fazenda onde está localizado o castelo está declarada no Imposto de

Renda - aliás, consta nas declarações de seu pai, quando foi candidato a Deputado

Federal. Nunca soube que há a necessidade de alvará municipal para a construção

de um prédio na fazenda - uma casa pequena, de 10 andares. Nunca houve a

necessidade de alvará municipal para construir uma casa de fazenda. O seu pai

preferiu fazer uma grande construção bonita, linda, que, aliás, conheço. É uma honra

para a região da Zona da Mata saber que alguém fez um grande investimento com o

nobre objetivo de gerar emprego para o povo. É lamentável que isso descambe

somente porque o Deputado Federal Edmar Moreira e o Deputado Estadual Leonardo
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Moreira cometeram um crime: tentar defender o povo de Minas Gerais no Congresso

Nacional e na Assembléia Legislativa. V. Exa. e seu pai cometeram o grave erro de

deixar de ganhar dinheiro para trabalhar com política, para gastar dinheiro com

política, a fim de fazer o bem para o povo da nossa terra. Esse é o crime que todos

cometemos.

Estou aqui para dar o meu testemunho, pois conhecemos a obra, bem como seu

pai e sua família. Sabemos que todos os senhores sempre tiveram uma vida reta, de

muito trabalho. Devemos orgulhar-nos de quem prospera neste país, onde o governo

impõe todas as dificuldades aos empreendedores.

Parabéns pelo pronunciamento. Certamente o jornal “Estado de Minas” haverá de

reconsiderar essa matéria, que não passa de uma cópia daquilo que foi feito em São

Paulo, sem entender que se trata de desmerecer o valor de mais um mineiro na Mesa

da Câmara dos Deputados. Essa é a tentativa. São Paulo não perde uma só

oportunidade de tentar reduzir o valor de Minas, pois Minas tem um provável

Presidente da República.

O Deputado Leonardo Moreira* - Gostaria de agradecer as palavras do nosso

decano, do nosso professor, Deputado Getúlio Neiva; gostaria, ainda, de agradecer,

de coração, as palavras do nobre Deputado Gustavo Valadares. Encerrando,

senhoras e senhores, com muito orgulho gostaria de mostrar novamente a foto do

jornal “Estado de Minas” e dizer que substituo o título “mal-assombrado” por “feito

com trabalho, honestidade, seriedade, carinho e com o fruto de uma vida dedicada a

servir”. Meus amigos Deputados e Deputadas que nos escutam, também quero dizer,

mais uma vez, que o imóvel se encontra em meu nome, com muito orgulho. Digo que

é meu e ninguém tasca, pois foi fruto de trabalho e honestidade. Não tenho nada a

esconder, e quem não deve não teme. É meu, com orgulho, declarado há mais de 15

anos no meu Imposto de Renda.

Minhas senhoras, meus senhores, Deputado Tiago Ulisses, se, para defender os

interesse de Minas no Congresso Nacional ou na Assembléia Legislativa, tivermos de

passar por esses desatinos, iremos passar, com muito prazer. Como disse há poucos

dias, de minha filiação partidária vem a confiança e a honra do povo que me elegeu

Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas.
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* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, primeiramente gostaria

de remontar ao discurso do Deputado Leonardo Moreira para dizer que o maior jornal

americano e o maior da Inglaterra envolveram-se num episódio interessante, pois

noticiaram o falecimento de uma pessoa que não havia morrido. Essa pessoa

procurou o jornal para desmentir a notícia, mas o jornal lhe disse, simplesmente, que

ela teria de morrer, pois não podia afirmar o contrário do que dissera antes. Espero

que em Minas não aconteça isso, e sim que a notícia possa ser desmentida. A

propriedade de Edmar Moreira e de seu filho Leonardo Moreira já existia antes de

ambos ingressarem na política.

A minha presença aqui, Sr. Presidente, é também para cumprimentar a Deputada

Elbe Brandão, Secretária Extraordinária para Desenvolvimento do Norte de Minas,

Mucuri e Jequitinhonha, pelo lançamento do livro “Diálogos Sociais”, no qual vários

cientistas sociais e luminares da cultura mineira apresentaram um diagnóstico

profundo das regiões do Mucuri, Jequitinhonha e Norte de Minas. Nesse documento,

vemos algumas coisas muito interessantes que mostram, entre um Município e outro,

a diferença de produtividade na agricultura e a diferença de oportunidades na infra-

estrutura logística. De toda essa análise, verificamos alguns aspectos históricos

interessantes, por exemplo: o Idene nasceu da extinção da Codevale e da Sudenor,

mas não teve os recursos financeiros que essas entidades tiveram. Os recursos

disponíveis para a Sudenor e os recursos disponíveis para a Codevale, se juntados e

entregues ao Idene, tornariam este um organismo muito forte. Mas, para remontar

também aquilo que não encontrei no livro, o que consta na Constituição mineira,

anterior à Constituição de 1989... A Codevale dispunha de 0,5% do orçamento global

do Estado. Se esse dinheiro tivesse sido liberado, seria suficiente para reduzir as

desigualdades e equiparar um pouquinho aquela região às demais regiões de Minas

Gerais, mas nunca foi aplicado.

O livro sugere a criação de um fundo de desenvolvimento dessa região. O governo

federal, há mais de três anos, vem discutindo a necessidade da criação de um fundo

para reduzir as desigualdades regionais, o que também não sai do papel. Aqui, da
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tribuna desta Assembléia, várias vezes vimos Deputados falarem da possibilidade da

criação de um fundo. Eu também endosso essa possibilidade. Endosso, aliás, como

disse aqui em outras oportunidades, que o governo do Estado abra mão de 1% ou

2% da sua cota de ICMS, dos 75% que aufere, para formar o fundo, para criar essa

oportunidade.

Algumas coisas importantes têm sido feitas. Vejo aqui neste opúsculo, muito bom,

um levantamento completo da situação da nossa região. Mas um aspecto que nos

preocupa é que tudo aquilo que tenho dito a respeito do Vale do Mucuri, do Vale do

Jequitinhonha, do Norte de Minas não se traduz em ação efetiva de governo. Visitei

toda a região, e, passando pela BR-116, entrando por Pedra Azul, por Medina,

adentrado Almenara, vemos, às margens das estradas, várias empresas de granito.

São 400 carretas que desembocam por dia no entroncamento da BR-418 com a BR-

116, em Teófilo Otôni, parte indo para o Espírito Santo via Estrada do Boi, parte indo

para Valadares seguindo pela Estrada de Ferro Vitória-Minas, em direção também ao

Espírito Santo. E não vi, até hoje, a preocupação do governo federal em criar

soluções que não sejam apenas a ponte de Itinga, que foi construída. A grande

promessa era fazer essa ponte ligando 200 casas de um lado a mais 200 casas do

outro lado. E todos pensam que foi o Lula que fez a ponte, quando foi a Vale do Rio

Doce. E para que a Vale do Rio Doce fez a ponte? Para obter a concessão de uma

lavra de minério radioativo existente naquela região, na virada de Itinga para Medina.

Deputado Gustavo Valadares, conversando com Prefeitos, Vereadores, políticos

daquela região, vemos a preocupação das nossas lideranças em buscar soluções um

pouco mais objetivas. Se tivéssemos, por exemplo, a ligação asfáltica de Pedra Azul

a Almenara e conseguíssemos completar os pouco mais de 40km que restam para

asfaltar o trecho em direção a Salto da Divisa e Bahia, teríamos um roteiro turístico

fantástico. Todo o Centro-Oeste passaria a visitar as praias do Sul da Bahia através

daquela estrada, deixando ali um rastro de desenvolvimento para a região de Salinas,

Janaúba, Pedra Azul, Almenara, Salto da Divisa, Santo Antônio do Jacinto. Todas

essas cidades seriam beneficiadas. Ao longo de muito tempo, tem-se falado a

respeito dessa estrada que liga Salto da Divisa à Bahia, e até hoje não houve

resultado. Agora vamos incitar outra campanha para que essa ligação seja feita. O
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asfalto também liga Almenara a Pedra Azul, o que facilitará o tráfego do Centro-Oeste

para a região do Sul da Bahia.

Outra preocupação estratégica naquela região, como mostra aqui de forma clara o

opúsculo “Diálogos Sociais”, da Sedvan, é a falta de estrutura viária, a falta de

estrada de ferro. Tanto tenho combatido desta tribuna e ao longo da minha vida

pública a falta de ligações pequenas. Água Boa, por exemplo, não se liga a

Malacacheta.

Duas semanas atrás, um bueiro foi levado pelas águas, e a BR-116, que liga o

Brasil de norte a sul, ficou interrompida. Não tínhamos outra opção, pois também não

se passava de Malacacheta para Água Boa. Não se entende que, quando se ligou

Salinas à BR-116, 20% do tráfego deixou de chegar a Teófilo Otôni e diretamente à

Estrada do Boi, BR-418. Não se discute, não se conversa sobre o fato de que faltam

apenas 14km de asfalto para ligar Ataléia a Ecoporanga, no Espírito Santo, em

rodovia asfaltada. Temos de começar a olhar essas questões.

A Sedvan fez um bom trabalho, mas é preciso que ele tenha um respaldo aqui, na

Assembléia, de nós, que representamos aquela região, e de tantos Deputados

companheiros nossos que lá também têm os seus votos, a fim de que possamos

pedir ao Estado que se repense a estrutura viária dos Vales do Mucuri, do

Jequitinhonha e do Norte de Minas. Em Pedra Azul, as pessoas sonham com a

ligação asfáltica com Almenara e também de Salto da Divisa com a Bahia, para que

aquela região se transforme num roteiro turístico. Temos lá não apenas as

cachoeiras, as pedreiras, as rampas para “rappel”, as estruturas possíveis para o

turismo, mas também temos um povo que precisa produzir e levar o seu produto até o

mar para ser exportado. A grafita produzida em Pedra Azul, e hoje produzida também

em Salto da Divisa, é levada de caminhão. Não há uma estrada de ferro para levar a

mercadoria pesada produzida. As 400 carretas por dia estão danificando as estradas

do Proacesso construídas pelo governo do Estado. As toneladas e toneladas de

granito que saem atrapalham a estrada, mas são necessárias para o

desenvolvimento da nossa região. Em Medina, temos mais de 1.500 pessoas

trabalhando só na área do granito. Muitos não dão importância a isso, mas para nós é

importante. São Jazidas que vão de Monte Formoso, próximo de Padre Paraíso, até a
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divisa da Bahia. De um lado e do outro da estrada, há uma produção fantástica que

ainda está pouco explorada por falta de uma ferrovia, mas, sobretudo, por falta de

uma visão de negócios. Ora, temos na região de Porteirinha, Rio Pardo, próximo a

Montezuma, jazidas de minério de ferro, cujas pesquisas de lavras foram requeridas

por 11 empresas diferenciadas. Já trabalhei com o Dr. Sérgio Dâmaso no DNPM.

Conseguimos conversar com essas pessoas, e várias dessas jazidas já foram

agrupadas numa só pesquisa da Votorantim, que está preparando um projeto para a

exploração de minério de ferro em Porteirinha. Mas ninguém ainda se propôs a

estabelecer esse ajuntamento de informações do grande volume de granito que é

produzido, do minério de ferro que pode ser exportado, da grafita de Pedra Azul e de

Salto da Divisa, do caulim de Padre Paraíso. Além disso, há o calcário de Poté, que

pode servir a um grande projeto de reflorestamento de todo o Nordeste mineiro e de

todo o Norte de Minas. Vemos que as pessoas não se preocupam com a riqueza.

Nesse livreto que tenho em mãos, há uma informação interessante. Na microrregião

de Araçuaí, 57% de todo o seu produto econômico deriva do granito. Vejam bem,

57% da economia da região de Araçuaí deriva da exploração do granito. Não é

importante para Minas Gerais o nosso granito? Conheço um pouco das pedras

ornamentais e do granito da Bahia. O Estado tem um catálogo maravilhoso, um

projeto fantástico de incentivo à exploração de todas as suas jazidas de granito

exportadas para todo o mundo.

Sabemos muito bem que o governo tem muitos problemas para enfrentar, que a

crise econômica e financeira internacional está aí e que é preciso repensar as

questões. Mas, enquanto repensamos a realidade do hoje, é preciso lembrar que os

resultados do governo Lula devem muito aos 12 anos de crescimento da economia

internacional. Foram 12 anos consecutivos de crescimento da economia

internacional. Agora a economia começou a entrar em colapso, como se fosse “crack”

de 29, da Bolsa de Nova Iorque, sentimos que há uma dificuldade do próprio governo

em relação à crise. Sabemos muito bem que parte da crise é psicológica, e que o

Presidente está tratando dessa área muito bem, fazendo 5, 6, 10 discursos por dia,

tentando mostrar às pessoas que é preciso continuar acreditando, que as coisas vão

melhorar, que o Brasil não se sairá mal. Isso é muito bom, mas com os pés no chão.
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Se não tivermos, por parte dos governos federal e estadual, um projeto

macroeconômico para desenvolver o sistema logístico do Norte e do Nordeste de

Minas, 37% do território mineiro continuará na mais absoluta dependência da esmola

e da ajuda dos governos.

Deputado Gustavo Valadares, nós que lidamos na política há tanto tempo não nos

resignamos com esmola. Não podemos continuar a aceitar esmola de governo. Há

necessidade da criação de um fundo? Sim. Realizações têm sido feitas? Sim. Para

ser justo, devo destacar que o governo Aécio Neves conseguiu uma vitória, ao criar a

Copanor - e trabalhamos para isso em todo o ano de 2007 aqui, na Assembléia. E

ainda, ao estabelecê-la em Teófilo Otôni, conseguimos outra vitória: a garantia a mais

de 600 localidades - com mais de 200 pessoas e cidades até 5 mil habitantes - de

que, no período máximo de três anos, possam receber rede de esgoto e água tratada.

Há também uma grande vitória deste governo. Dos 33 novos Municípios incluídos

no Programa Travessia, e trabalhamos duro para isso na Assembléia, o Deputado

Gustavo Valadares participou dessa luta - Nondas, para você falar ao pessoal de

Pedra Azul -, já conseguimos incluir 27 Municípios do Mucuri e do Jequitinhonha. No

Programa Travessia, os recursos são da ordem de R$184.000.000,00, o que dá uma

média de investimento de R$5.000.000,00 para cada um desses 27 Municípios

beneficiados. Lamento que Pedra Azul não tenha conseguido entrar, pois não

conseguimos entender-nos com o Prefeito. Não conseguimos incluir algumas cidades

com as quais não conversamos.

Peço vênia ao Sr. Presidente para continuar por mais 2 minutos, a fim de concluir o

raciocínio. Então não há como levar empresário para aquela região, embora Teófilo

Otôni tenha uma ZPE em fase de instalação, faltando ainda o decreto de

“alfandegamento” do governo do Estado e a criação do Conselho Nacional das ZPEs,

que apreciam os projetos. Não há como pensar em levar o empresário. A empresa

não vai sem o empresário ir antes. O empresário precisa ter o aeroporto para chegar

lá, o Márcio Fagundes sabe disso. Temos de ter aeroporto.

E a boa notícia que temos de dar à nossa região: os estudos e os projetos de

Nanuque e de Almenara já estão prontos no Proer. Obras devem começar ainda no

final deste ano. Os estudos e o projeto para a reforma do aeroporto de Teófilo Otôni
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já estão prontos. Também o aeroporto de Águas Formosas já está incluído no Proer,

e estudos estão sendo feitos. E a reforma do aeroporto de Araçuaí também. O

governo de Minas tem feito a sua parte.

Queremos dizer que o Governador Aécio Neves, pela sua competência e

capacidade, pode ousar mais ainda, chamando às falas o governo federal para dar a

essa região um pouco mais de atenção. Somente agora, depois de mais de 10 anos,

está sendo liberada uma licitação para a recomposição do piso da BR-116, do trecho

de Padre Paraíso à Bahia. Agora que a licitação está saindo. Vamos recompor todo o

piso dessa estrada, mas é preciso que tenhamos, do governo do Estado,

especialmente da Secretaria de Indústria e Comércio, uma visão um pouco maior da

logística daquela região. É preciso que se dê mais atenção a esse aspecto, porque os

Prefeitos, os Vereadores, as lideranças daquela região, estão ávidos por um impacto

diferenciado, além do que está sendo praticado pelo Governador Aécio Neves.

É preciso reconhecer que o Governador Aécio Neves tem feito muito mais pela

região que todos os Governadores do passado, mas é preciso que enxerguemos um

pouco mais. Acredito que ele tem competência para isso, pode fazer isso. Se quiser,

poderá, de fato, transformar o Vale do Mucuri, o Vale do Jequitinhonha e o Norte de

Minas. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Vanderlei Jangrossi.

O Deputado Vanderlei Jangrossi* - Sr. Presidente, nobres Deputados, caros

telespectadores da TV Assembleia, nesta tarde ouvimos vários assuntos.

Primeiramente, mostro a minha indignação em relação à veiculação de assunto

referente ao nosso querido companheiro Leonardo Moreira. Infelizmente, são poucas

as pessoas do veículo de informação que buscam a fundo saber o que de fato ocorre

para propagar a notícia, o que é muito diferente do nosso trabalho, do trabalho da TV

Assembleia.

Tenho conversado com jornalistas desta Casa, e todos eles entendem como é

diferente e interessante o trabalho desta Casa. O trabalho desta Casa não fica

apenas no trabalho do Plenário, vai além, muito além das discussões que aqui

ocorrem. Mais importante ainda é o trabalho que é realizado nas comissões. O

trabalho das comissões tem o papel fundamental de levar o conhecimento e esgotar,
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de fato, todas as discussões de todos assuntos, para que os projetos que chegam a

esta Casa venham a Plenário e sejam aprovados depois de muito discutidos. E o

trabalho dos parlamentares não fica apenas em apresentar projetos de lei. Vivemos

num país, nobre Presidente, onde existem muitas leis, muitos projetos. Há tantos

projetos de lei que é difícil saber a qual obedecer - um tenta cobrir o outro, melhorar o

outro. São tantos projetos que não precisamos de mais, mas, sim, de melhorar os que

existem e fazer valer o que está aí, o que está na Constituição. Já existem projetos

que procuram adequar o sistema às ordens no nosso Estado.

Há também as discussões de assuntos de interesse da população. Um exemplo

disso é o trabalho da nossa Comissão, Deputado Padre João, que, modéstia à parte,

teve uma atuação muito importante nesses dois anos. Foi uma das comissões que

trouxe mais gente a esta Casa, que levantou discussões muito interessantes, como a

respeito do azeite. O primeiro azeite extravirgem produzido no Estado de Minas

Gerais, aliás, no Brasil, foi em Maria da Fé, no ano passado. No ano passado,

trouxemos a discussão sobre o leite e a situação do produtor. Graças a Deus, nobre

Deputado, por causa das discussões, vimos que começou, no dia 20 do mês

passado, nos veículos de comunicação, a divulgação sobre o consumo do leite,

incentivando as pessoas a consumirem mais leite. Foi uma das reivindicações dos

produtores de leite, e já conseguimos atendê-la. Foi feita uma emenda ao Orçamento,

e começou a divulgação da importância do nosso trabalho, mostrando que o trabalho

do parlamentar não fica apenas em apresentar projetos de lei. É discriminação falar

que os parlamentares têm baixa produtividade porque não apresentam um projeto de

lei; é falta de conhecimento e de entendimento do que é, de fato, o trabalho do

parlamentar. O parlamentar não fica apenas apresentando projeto de lei, senão seria

muito simples; bastaria dizer para algumas pessoas: “Façam um monte de projetos

aí”. Nós os apresentamos, eles são aprovados e pronto. Aumenta-se a produtividade

do parlamentar porque ele apresentou projeto de lei. Não, não é apenas isso,

Deputado Padre João. Assim como V. Exa., Deputado tem trabalho de base; o

Presidente, Deputado Gustavo Valadares, também tem trabalho de base - e trabalhos

importantes na questão do transporte, da educação, dos direitos do consumidor -; há

os trabalhos com direitos humanos, saúde e muito mais. Não se restringe apenas a
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isso. Esta também é a minha indignação, e gostaria que as pessoas que fazem as

pesquisas pesquisassem, de fato, o que é o trabalho do parlamentar antes de

publicar e dizer que não temos produtividade. Realmente temos trabalhado muito.

Sr. Presidente, antes de terminar, não poderia deixar de parabenizar o IMA, até

porque, em Minas Gerais, temos 97% do nosso rebanho vacinado, fruto de um

excelente trabalho que foi realizado pelo IMA, mostrando a eficiência que existe em

nosso Estado. Temos preocupação em trazer qualidade para o nosso produto.

Parabenizamos o Sr. Altino Rodrigues Neto, Diretor-Geral do IMA, que está à frente

desse trabalho. Parabéns ao IMA e a todos os outros órgãos competentes do nosso

Estado, que mostram que é um Estado de grande produtividade, com qualidade e

eficiência, o que indica que superaremos até mesmo a crise que vemos por aí afora.

No nosso Estado, com certeza, mostraremos como superar os problemas com

produtos de qualidade e com eficiência. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Gustavo Valadares) - Esgotada a hora destinada a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelos Deputados Gilberto Abramo - indicando o Deputado Vanderlei

Miranda para Vice-Líder do PMDB; Padre João - indicando o Deputado Adelmo

Carneiro Leão para Vice-Líder do PT; e Carlos Pimenta - indicando o Deputado

Sebastião Helvécio para Vice-Líder do PDT (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Célio Moreira e outros, solicitando a

convocação de reunião especial para realizar o lançamento oficial da Campanha da
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Fraternidade de 2009, cujo tema é “Fraternidade e Segurança Pública” e lema “A Paz

é fruto da Justiça”. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o

inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Délio Malheiros e outros, solicitando a convocação de

reunião especial para homenagear a Construtora Andrade Gutierrez pelos 60 anos de

sua fundação. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso

XXI do art. 232 do Regimento Interno.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando a palavra pelo art.

70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente e colegas Deputados e Deputadas, antes

de entrar no assunto que me motivou a inscrever-me, agradeço aos companheiros da

Bancada do PT por confiarem à minha pessoa a Liderança da Bancada do PT. Sei

que é um grande desafio, uma grande responsabilidade. Creio que todos conhecem a

realidade. Saímos da eleição municipal de 2008 com divergências ou pelo menos

opiniões bem diversificadas dentro da nossa própria Bancada, sobretudo em relação

a Belo Horizonte. Estamos muito confiantes em que, num primeiro momento, teremos

essa unidade da Bancada, o que é muito importante para o nosso trabalho.

Confiamos nessa unidade, com a consciência de que o nosso mandato pertence ao

partido. Desde que o PT foi criado, há 29 anos, já tínhamos essa consciência de que

qualquer mandato é do partido.

Só a partir do ano passado, houve uma consciência mais coletiva, quase um

consenso de o mandato pertencer ao partido. O PT é o único partido do Brasil que faz

eleições diretas para escolha de sua direção. Já realizamos três grandes congressos,

uma instância de deliberação maior. Uma das deliberações do III Congresso de Minas

Gerais foi de que o PT estaria em oposição ao atual governo do Estado. Temos o

dever de cumprir essa deliberação, com responsabilidade. Devemos fazer oposição

em sintonia, integrados em toda a sociedade, por meio dos movimentos sociais, dos

sindicatos e dos servidores públicos.

Com esse espírito e com essa confiança, assumimos a Liderança da Bancada do

PT. Nosso espírito é o de servir, da melhor forma, dedicando nossa vida à política.
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Somos bem pagos para isso. Queremos e vamos servir da melhor forma, contando

com a participação ativa e efetiva de cada companheiro da Bancada e também do

camarada Deputado Carlin Moura, do PCdoB, que sempre está conosco, somando

esforços e dando-nos sua contribuição, que é sempre muito importante.

Sr. Presidente, a grande razão que me trouxe a esta tribuna é a de lamentar o

falecimento do grande companheiro Deputado Federal Adão Pretto, do PT do Rio

Grande do Sul, ocorrido nesta quarta-feira, pela manhã, precisamente às 7h50min,

em Porto Alegre. Ele já estava internado em estado grave, no Centro de Terapia

Intensiva, no Hospital Moinhos de Vento, onde foi submetido a uma cirurgia para

retirada do pâncreas. Nossa Bancada quer externar seu sentimento de solidariedade

aos familiares e a todos da família do PT. O Deputado Adão Pretto dedicou toda a

sua vida à luta social, sobretudo pelo direito à terra. Seu corpo está sendo velado na

Assembléia Legislativa de Porto Alegre, e seu sepultamento será amanhã.

Estive em Sarandi, Município do Rio Grande do Sul, onde nasceu o PT. O

Deputado Adão Pretto foi, no último dia 21, homenageado nessa cidade, embora já

estivesse internado. Ele sempre se dedicou aos movimentos sociais e apoiou a luta

das mulheres. Seu trabalho extrapolou as fronteiras do Brasil, ao levar sua

contribuição a vários países da América Latina. Diversos projetos de lei do Deputado

Adão Pretto estavam voltados para a agricultura familiar. Alguns forneciam

instrumentos que fortaleceriam a agricultura, como seguro, subsídios no caso de

importação e redução de certos impostos quando da aquisição de instrumentos

importantes para a lavoura. Toda a sua trajetória buscava garantir a qualidade de vida

para os menos favorecidos do campo, pelos quais tinha carinho especial.

Também é importante destacar tratar-se de uma pessoa que não teve oportunidade

de estudar, mas mesmo assim ele publicou três livros, dando a sua contribuição no

que diz respeito aos direitos dos cidadãos. O que se destaca é justamente isto: uma

pessoa que não teve oportunidade de fazer um, curso, estudar, mas que exerceu

mais de cinco mandatos, como Deputado e publicou três livros. Isso demonstra a sua

inserção nos movimentos sociais, nas lutas do dia-a-dia, o que o capacitou e o

habilitou não só a conseguir espaço para ser visto, como também para mandatos,

tanto na Assembléia Legislativa, quanto na Câmara dos Deputados. Ele ainda
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conseguiu socializar por meio dessas publicações. Assim sendo, é com pesar que

comunicamos o falecimento do grande companheiro Deputado Federal Adão Pretto.

Sr. Presidente, no tempo que ainda me resta, gostaria de salientar o esforço -

embora haja alguns Deputados que não conseguem enxergá-lo - do governo federal

em relação à crise. Não se trata de marolas, como alguns têm dito, para ridicularizar o

nosso Presidente. É reconhecido por revistas, até mesmo dos Estados Unidos, o fato

de que, entre os países emergentes, o Brasil é um dos que melhor se prepararam

para enfrentar a crise, em todos os setores, apesar do perverso modelo reinante.

O modelo econômico de todo o sistema não favorece a distribuição de renda, ou

seja, é o modelo da concentração de renda, nas mãos de uma minoria quase que

absoluta. Na verdade, a crise vem mostrar a fragilidade desse modelo, mas ainda

assim o nosso governo se preparou para enfrentá-la. Sabemos da importância de

alguns ajustes, que são urgentes e que têm de ser feitos, mas o Presidente Lula está

ao lado de uma grande mulher, que é a Ministra da Casa Civil, a Sra. Dilma Rousseff,

que tem dado uma grande contribuição, não só fortalecendo o próprio governo, mas

também dando condições aos governos dos Estados e dos Municípios, de não

pararem com as obras e com os programas sociais.

O Estado realmente tem dado a sua contribuição, mesmo quando alguns Estados e

também muitos Municípios deixam de fazer a sua parte, por exemplo quando não

celebram convênios indispensáveis com o governo federal. Basta lembrarmos o

problema do piso salarial da educação. Aliás, existem alguns Estados que até hoje

não fizeram esse ajuste com o governo federal. É um dinheiro que proporcionaria um

salário mais justo aos professores, mas que está sendo negado.

Em relação às obras, sobretudo as do PAC, existem muitas delas que poderiam

estar sendo executadas, mas que ainda não o foram, ou por culpa de alguns órgãos

que vêm amarrando o processo, ou devido à ausência de projetos bem-feitos.

Apesar dos empregos que poderiam estar sendo gerados nos Municípios e de toda

a movimentação econômica que seria promovida, garantindo a qualidade de vida - ou

seja, atingindo também, no sentido positivo, a questão social -, isso tem sido negado.

Mas não é por falta de vontade ou de iniciativa do governo federal, que vem fazendo

a sua parte. Creio que o povo vem reconhecendo isso, uma vez que o Presidente
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Lula bate o recorde de popularidade e aceitação. Aliás, a aprovação não é só à sua

pessoa, mas também ao governo. Não se trata somente de termos no Brasil o maior

programa de distribuição de renda do mundo. Não é só isso; temos aqui ações

estruturantes que levam o povo brasileiro a conceituar o governo e o Presidente Lula.

O nosso apelo, então, é para aqueles que estão assumindo os governos no âmbito

dos Municípios. Lembro que o Presidente Lula fará, na semana que vem, ao que me

parece, um encontro com todos os Prefeitos do Brasil, para mostrar-lhes que eles

também têm a responsabilidade de dar sua contribuição no combate à crise. Eles

podem fazer isso e têm, mais que esse papel, essa missão, que lhes foi confiada pelo

povo. Eles podem sim, em sintonia com os governos federal e estaduais, dar sua

contribuição, formando uma rede. Dessa forma e com essa sintonia, o Brasil pode

ficar ainda mais forte e fazer com que a crise tenha o menor impacto possível. Aliás,

encerro dizendo que, se tiver de haver algum impacto, Sr. Presidente, que esse

impacto seja para os grandes responsáveis pela crise, que são as grandes empresas

e os grandes bancos. São eles que devem pagar a conta. Esta Casa, V. Exa., que

está na frente parlamentar da atividade minerária e siderúrgica, enfim, todos nós,

temos de mostrar para essas empresas que não é demitindo os trabalhadores,

colocando-os na rua, que essa situação será resolvida; e que a responsabilidade

social da empresa tem de ser em primeiro lugar com o trabalhador.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Serei rápido. É apenas para parabenizar o

Deputado Padre João e concordar com ele: o trabalhador não pode pagar essa conta.

Mas sempre vemos acontecer o contrário. Exemplo disso é que o governo do Estado

joga a conta exatamente para os mais pobres ao querer aumentar o valor da água da

Copasa, um bem público essencial à vida, que não pode ser tratado como

mercadoria. Mas conseguimos, pela ação do Ministério Público, uma liminar para, a

partir do mês de março, suspender o aumento no valor da água da Copasa.

E ainda há essa medida totalmente antipopular, absurda e desnecessária de

penalizar duplamente o cidadão que estiver devendo a conta de luz: além de ter

cortado o fornecimento de energia, seu nome ainda será colocado no SPC e na

Serasa. Essa é uma medida muito injusta, contra a qual vamos lutar muito.

Certamente, vamos entrar na Justiça para que o cidadão não tenha seu nome
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incluído na Serasa, o que é um verdadeiro absurdo.

Parabéns, Deputado Padre João. A luta continua.

O Deputado Padre João - Estaremos juntos nessa luta. A questão da água e da

energia é de fundamental importância. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência verifica, de plano, a

inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,

convocando as Deputadas e os Deputados para a extraordinária de terça-feira, dia

10, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária na mesma

data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a

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

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/2/2009

Presidência do Deputado José Henrique

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

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 535/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 2.324/2008; aprovação na forma do Substitutivo nº 1;

prejudicialidade da Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.343/2008; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.577/2008;

aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.592/2008; aprovação na

forma do Substitutivo nº 1; declarações de voto - Questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão -

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

- Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo

Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor
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Rinaldo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio

Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça -

Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes -

Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz -

Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter

Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

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

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 535/2007, do

Deputado Leonardo Moreira, que estabelece normas para o fornecimento de sacola

plástica ao consumidor por estabelecimento comercial. A Comissão de Justiça conclui

pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

1, da Comissão de Defesa do Consumidor. Em discussão, o projeto. Não há oradores
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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 535/2007 na forma do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Defesa do Consumidor.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.324/2008, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita de

Caldas o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

1, que apresenta, e pela rejeição da Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em

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

o Substitutivo nº 1, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do

Substitutivo nº 1, fica prejudicada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º

turno, o Projeto de Lei nº 2.324/2008 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de

Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.343/2008, do Deputado Braulio Braz,

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

especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão,

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

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

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.577/2008, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel que especifica no Município de

Fama. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão,

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

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

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.592/2008, do Deputado Carlos
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Mosconi, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Arceburgo o imóvel

que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na

forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira

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

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

Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

1º turno, o Projeto de Lei nº 2.592/2008 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de

Fiscalização Financeira.

Declarações de Voto

O Deputado André Quintão - Parabenizo o Deputado Carlos Mosconi pela autoria

do projeto, que permitirá a regularização fundiária, beneficiando várias famílias do

Município de Arceburgo, a fim de garantir um direito básico, isto é, o direito à

habitação regularizada. Não poderia deixar de registrar, com alegria, os estudos e as

iniciativas que o governo Lula fará exatamente nesse sentido, ou seja, anunciará

medidas que poderão garantir moradia para 500 mil brasileiros em plena crise

econômica internacional, além de várias medidas de estímulo à construção civil, o

que irá garantir um crescimento econômico ainda razoável em meio a toda essa

turbulência internacional, com a perspectiva de uso do fundo de garantia para o

pagamento de parcelas mensais, com a possibilidade da redução do IPI sobre os

produtos da construção civil. Isso irá baratear as iniciativas desse setor. São medidas

que enfrentarão com responsabilidade essa crise econômica. Não é por outro motivo

que o Presidente Lula bateu todos os recordes de popularidade. Conforme a pesquisa

CNT-Sensus, o Presidente Lula tem a aprovação de mais de 84% da população

brasileira. O governo Lula, entre bom e ótimo, atinge a casa de 72%. Se somarmos

esse percentual à avaliação regular, o índice ultrapassará 91%. Somente 5% da

população brasileira está descontente com o governo e com o Presidente Lula do

nosso glorioso PT. Isso mostra que o Brasil está no caminho certo. A população

brasileira está confiando no governo Lula e em suas medidas de enfrentamento da

crise econômica. Isso rechaçou qualquer pessimista de plantão que pretendia atribuir

essa crise de dimensão internacional ao governo Lula, que a está enfrentando com
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muita responsabilidade. Parabenizo os integrantes do governo Lula. Ali existem vários

mineiros, a começar pelo nosso querido e batalhador José Alencar, Vice-Presidente

da República. Cito ainda o Ministro Hélio Costa, o Ministro Dulce e Patrus Ananias,

Ministro do Desenvolvimento Social, responsável pelo maior programa de

transferência de renda em curso no mundo, além de vários outros integrantes desse

governo, que, como disse anteriormente, tem somente 5% de rejeição. Nunca tive

conhecimento de fato semelhante na história do nosso país. Como diz o Presidente

Lula, nunca houve um governo tão bem avaliado. Isso reflete o compromisso do

governo Lula com o povo brasileiro. Sabemos que existem carências e desafios. Não

se consertam 500 anos de exclusão em apenas dois mandatos democráticos

populares. O Brasil está no caminho certo, porque é conduzido por um governo que

tem o PT à frente, que tem compartilhamento de responsabilidades com outros

partidos da base aliada e de alguns setores da oposição, que, às vezes, contribuem

para o governo, não seguem a cartilha de alguns oposicionistas radicais que fazem

oposição ao País. Por isso parabenizo o Deputado Carlos Mosconi. Esse projeto de

sua autoria também compartilha dessa preocupação, com a garantia da habitação,

principalmente habitação para as pessoas mais pobres. Gostaria de dar ao povo de

Minas Gerais, que acompanha a TV Assembléia, mais essa boa notícia: hoje, a nossa

Ministra, Ministra de Minas Gerais, Dilma Rousseff, vai anunciar mais recursos para o

PAC, que dobrará seus recursos até 2010. Em meio a toda essa crise econômica, o

PAC subirá de R$600.000.000.000,00 para R$1.000.000.000.000,00, que serão

aplicados em investimentos públicos e privados. Essa é a melhor receita para

enfrentar a crise, ou seja, políticas redistributivas e de apoio às pessoas mais pobres.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Getúlio Neiva - O projeto do Deputado Carlos Mosconi é importante.

Nós, que acompanhamos nesses últimos dias, especialmente no mês de janeiro, as

obras dos Lares Geraes por todo o Nordeste mineiro, nos Vales do Mucuri e do

Jequitinhonha, pudemos sentir na população a atuação forte do governo de Minas na

área da habitação. São 6 mil novas moradias a serem construídas ainda neste ano

pelo governo de Minas, que bate, ano a ano, recordes sucessivos na área da

habitação. É preciso elogiar aqui a atitude do Deputado Carlos Mosconi, que cria os
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espaços para a infra-estrutura do programa Lares Geraes em Municípios de sua

atuação. Mas é preciso lembrar a atenção especial dada pela Cohab aos Municípios

de Itaipé e Malacacheta nos últimos dias: Prefeitos me queixaram de problemas de

relacionamento entre a Cohab e a Copasa e, imediatamente, os assessores da

Presidência e da Diretoria desse órgão aportaram àquela cidade para esclarecer

todos os aspectos. Os andamentos dos dois conjuntos habitacionais foram

retomados. Temos certeza, Sr. Presidente, de que o Deputado Carlos Mosconi, ao

criar mais espaço para a implantação de casas populares em Municípios de sua

região, será secundado por nós num trabalho que faremos junto aos Prefeitos dos

Vales do Mucuri e do Jequitinhonha, para ampliar os espaços de mais casas

populares não apenas nas cidades, mas também nos distritos, nos povoados, uma

vez que o governo do Estado enceta um trabalho diferenciado, que é instalar água e

esgoto tratados em 662 localidades por meio da Copanor. As licitações já estão bem

adiantadas. As ordens de serviço poderão ser dadas ainda no mês de fevereiro.

Teremos, assim, os primeiros trabalhos da Copanor. Tivemos dificuldades nas

licitações do ano passado, quando não pudemos começar as obras, mas me orgulho

em dizer que trabalhei pela Copanor desde o primeiro dia nesta Casa, em 2007.

Lutamos pela sua aprovação; lutamos para que a sede ficasse em Teófilo Otôni;

negociamos com os companheiros do Norte de Minas. Certamente, o trabalho da

Copanor, na região de influência, nos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha, será muito

dignificante. Mas devo elogiar aqui a competência demonstrada pelo Presidente da

Copanor, Diretor da Copasa, Márcio Kangussu, nosso conterrâneo de Joaíma, que

tem realizado um excelente trabalho. Quero dizer aos Prefeitos que ainda não

conseguiram isso no passado ou que receberam Prefeituras de outros Prefeitos que

não conseguiram aprovar as leis autorizativas para ingressar na Copanor que o

façam rapidamente, porque a primeira licitação já está em andamento, as obras já

vão começar. É preciso que aproveitemos os recursos destinados pelo Estado a

fundo perdido, para resolver esse grave problema nos Vales do Mucuri e do

Jequitinhonha, principalmente os de origem hídrica ou de saneamento básico. É

importante, Sr. Presidente, ressaltar o trabalho do Deputado Carlos Mosconi e o

trabalho que todos os Deputados têm feito para permitir não só a construção dos
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Lares Geraes, mas também que essas casas possam ter rede de água e de esgoto e

calçamento em convênio com as Prefeituras de nossas regiões. Trata-se de um

programa espetacular do governo de Minas. Certamente, ao final dos trabalhos da

Copanor, nenhuma cidade do Norte e Nordeste de Minas deixará de ter água e

esgoto tratados e também as pequenas vilas com mais de 200 habitantes serão

tratadas e cuidadas. É um trabalho revolucionário do Governo do Estado de Minas

Gerais.

O Deputado Carlin Moura - Na oportunidade, quero parabenizar o Deputado Carlos

Mosconi pela iniciativa do projeto que regulamenta e doa terreno à cidade de

Aceburgo, visando à execução de um programa de habitação popular. Sr. Presidente,

neste momento em que a economia mundial passa por uma série de dificuldades, a

melhor forma para o nosso País e para o nosso Estado enfrentar essa crise é

avançar, ainda mais, nos investimentos públicos relacionados à infra-estrutura. E a

moradia popular é, sem dúvida alguma, um dos principais programas que promove o

crescimento da economia brasileira. Assim, é de fundamental importância esse

projeto que regulamenta um terreno para a construção de casas populares em

Aceburgo. Na oportunidade, Sr. Presidente, que o recorde de popularidade do nosso

Presidente Lula, que tem quase 84% de aprovação popular, é fruto da sua sabedoria,

pois tem investido profundamente na infra-estrutura que o País precisa. Ainda agora,

anunciou mais de R$130.000.000.000,00 de investimentos no Programa de

Aceleração do Crescimento e na construção de mais de 500 mil casas populares,

utilizando instrumentos fundamentais, como, por exemplo, a Caixa Econômica

Federal para o financiamento delas. Nesse período de férias, tive a oportunidade de

visitar alguns programas e vi, pessoalmente, casas populares financiadas pelo

governo federal, para Caixa Econômica Federal, com boa infra-estrutura, com luz,

rede de esgoto e condições dignas de moradia. Quero, ainda, registrar que estou

preocupado especialmente com o programa da Cohab chamado Lares Geraes,

porque tive a oportunidade de ir à cidade de Malacacheta, onde, recentemente,

tomou posse o ilustre Prefeito, o Pe. Aureliano, e visitar a Vila Jerusalém, que faz

parte desse programa e que parece mais a Faixa de Gaza. Já foram entregues pela

Cohab 80 casas populares e gastos R$1.800.000,00, mas as casas, Sr. Presidente,
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essas casas foram construídas numa área de alto risco para a população, em cima de

um morro em que a lama está descendo. Foi preciso que a Defesa Civil interditasse a

área, proibindo, aliás, as pessoas de lá morarem, já que o local não oferece nenhuma

condição de moradia, pois não há água, esgoto nem luz elétrica. Mas as chaves já

foram entregues para as pessoas e a Cohab está lá fazendo uma vistoria. Tenho

convicção, Sr. Presidente, de que ela perceberá que aquele projeto ficou todo errado

que terá de tomar uma providência urgente em relação ao Programa Lares Geraes.

Aquele modelo que lá está é o pior exemplo do mau uso do dinheiro público, dinheiro

esse que é fundamental e que Minas tanto precisa hoje para investir. De nada adianta

ter dinheiro sobrando. Minas dispõe hoje de R$11.000.000.000,00 do seu orçamento,

mas se esse dinheiro não for bem investido e bem fiscalizado e se a Cohab não

estiver presente para fiscalizar as empreiteiras e construtoras que prestam um serviço

ruim para o povo mineiro e brasileiro, caminharemos na contramão da história. Estou

muito preocupado com a situação de Malacacheta, do Conjunto Habitacional de

Jerusalém. Temos de estar atentos, pois esse Programa Lares Geraes precisa ser

visto com mais cautela. Sem dúvida nenhuma, gostaria de parabenizar o Deputado

Carlos Mosconi, pois a sua atitude é correta e ajudará a melhorar a qualidade de vida

do povo de Aceburgo.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, gostaria de chamar a atenção, nesta

primeira reunião extraordinária que realizamos nesse segundo semestre, para a

atuação da nossa Casa em relação a temas importantes que teremos de desenvolver.

Neste anos, temos de colocar na ordem do dia a discussão sobre a casa para a

população de baixa renda. Espero que a Assembléia Legislativa promova um grande

seminário, já que passamos por um momento muito importante. O Presidente Lula

anunciou hoje na imprensa a intenção de construir 500 mil casas, e o Governador

Aécio Neves com esse programa Lares Geraes, que, discordando do Deputado Carlin

Moura, é maravilhoso. Ele apresenta agora duas vertentes. Além da construção das

casas para a população de baixa renda, o governo também atenderá os militares que

necessitam das suas casas, principalmente os que residem em área de risco.

Gostaria também de cumprimentar o Deputado Carlos Mosconi, que adotou uma

importante iniciativa e saiu à frente. Nesse início de trabalho, o seu exemplo pode
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servir de inspiração para trabalharmos na questão da casa própria para a população

de Minas Gerais. Sr. Presidente, sugiro que V. Exa., respeitando a programação para

este ano, já que temos discutido tantos assuntos e realizaremos agora o 8º Fórum

das Águas, as questões ambientais, das florestas e da indústria de Minas Gerais,

insira na ordem do dia a discussão sobre a casa própria. Há o programa Lares

Geraes, e o projeto para a sua ampliação já está em discussão nesta Casa. O

Secretário Dilzon Melo desenvolve um belo trabalho na Secretaria de

Desenvolvimento, mas esse programa tem de ser ampliado. Para este ano está

prevista a construção de 6 mil casas, mas poderiam ser 60 mil tranqüilamente. Esse é

um trabalho cujo resultado pode-se ver na alegria estampada no rosto do trabalhador

e da trabalhadora que recebe a sua casa. Gostaria de ampliar mais esse projeto.

Esse programa para a construção das casas dos policiais militares e civis de Minas

Gerais é fundamental. Com o Deputado Sargento Rodrigues, participei de um debate

na Comissão de Segurança Pública e ouvimos relatos dramáticos dos policiais

militares que moram na periferia, na favela e em áreas de alto risco. Eles disseram

que, quando retornam às suas casas, têm de retirar a farda e esconder em uma

sacolinha. A família é proibida de dizer que ele é policial militar, senão correm risco

de vida. Não são raras as vezes em que os bandidos metralham a casa dos policiais

e matam os seus filhos, esposas e pais, quando descobrem que naquele local reside

um policial militar. Ele não pode conviver com essa situação. O governo atenderá

primeiramente os policiais que residem em áreas de risco. Depois, estenderão o

programa aos demais policiais militares. Isso é muito importante e justo. Com o

programa Lares Geraes, da Cohab, serão construídos vários conjuntos habitacionais.

Os Prefeitos poderiam sair à frente designando, adquirindo, desapropriando e

urbanizando algumas áreas, para que o governo possa construir pequenos conjuntos

habitacionais em parceria com as Prefeituras. Quero cumprimentar o Governador

Aécio Neves e o Presidente Lula por essa acertadíssima iniciativa de colocar à

disposição 500 mil casas este ano. Espero que, no próximo, sejam 1 milhão, em

parceria com os governos municipais. O Governador Aécio Neves tem vocação de

construir conjuntos habitacionais. Estou com muita esperança de que esse programa

dará um salto. O Deputado Carlos Mosconi, com larga visão, tomou iniciativa, em
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Município que tão bem representa, de se regularizar uma área de 150.000m² para a

cidade receber até 800 casas populares. Esse exemplo tem de ser seguido. Sr.

Presidente, levaremos essa proposta ao Colégio de Líderes para que, na pauta das

nossas discussões deste ano, possamos fazer um amplo debate sobre a casa própria

em Minas Gerais, em parceria com os governos federal, estadual e municipais.

A Deputada Maria Tereza Lara - Deputado José Henrique, Presidente em exercício,

quero cumprimentá-lo e, na volta a esta Casa, cumprimentar todos os Deputados e

Deputadas. Este momento é extremamente importante. O Presidente Lula e toda a

sua equipe decidiram investir também na construção de 500 mil casas populares.

Trata-se de uma decisão inteligente quando o mundo vive uma crise econômica. São

saídas relativamente simples, mas que podem proporcionar ao povo brasileiro

qualidade de vida e garantia de seus direitos. Junto ao Deputado Carlos Pimenta,

reafirmo a necessidade de que, na pauta desta Casa, seja priorizada a discussão das

políticas sociais. Em relação aos policiais, também concordo que há necessidade de

serem valorizados e de terem todas as condições necessárias para a construção da

paz e da segurança. O tema deste ano da Campanha da Fraternidade lançada pela

CNBB é segurança pública. Teremos oportunidade de somar esforços com as três

esferas do poder para termos garantia de vida. A vida foi banalizada. Por exemplo,

Betim foi considerada a cidade mais violenta de Minas Gerais. Esse contexto não é

apenas nosso, mas de todo o Estado. Infelizmente, estamos à frente nessa situação

negativa, mas não devemos nos desanimar. Temos grande esperança de que, com a

soma de esforços da sociedade organizada, o nosso Estado poderá continuar a ser

referência nacional em muitos aspectos positivos. Ontem, convidada pelo Padre

Toninho, fizemos uma reunião com mais de 200 pessoas na Igreja São Judas, com a

presença de representantes das Polícias Civil e Militar e do governo municipal.

Cumprimento o Deputado Carlos Mosconi pela iniciativa. A casa própria é necessária,

é um direito do cidadão para ter vida digna. Encerrando, quero dizer que sinto-me

honrada de estar mais uma vez nesta Casa, representando a mulher mineira.

O Deputado Carlos Mosconi - Caro Presidente Deputado José Henrique, quero

demonstrar minha satisfação pela aprovação desse importante projeto de lei para a

cidade de Arceburgo e também agradecer a meus pares que, por unanimidade,
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votaram pela aprovação do projeto. Agradeço aos Deputados que se manifestaram,

como Carlin Moura, Maria Tereza Lara, Carlos Pimenta e outros, que elogiaram o

conteúdo desse projeto. Sr. Presidente, esse é um importante projeto para Arceburgo.

Há muito tempo a cidade reivindica a sua aprovação. Trata-se do Bairro Vila

Progresso, que existe há alguns anos na ilegalidade. Os terrenos foram doados em

um programa anterior de habitação, e muitas casas foram construídas sem

documentação, numa situação irregular. Com a aprovação desse projeto, um

importante bairro da cidade de Arceburgo será regularizado, fazendo-se justiça às

pessoas que ali moram há tanto tempo e que, agora, terão tranquilidade para viver

em paz no seu lote, no seu terreno, na sua casa. Antônio Roberto da Costa, o

Toninho, grande Prefeito de Aceburbo, reeleito com expressiva votação por

desenvolver excelente trabalho naquela cidade, coadjuvado por sua equipe e com a

participação da Câmara de Vereadores, intercedeu para que esse projeto fosse

aprovado. Isso faz justiça à solicitação deles, principalmente dos moradores do Bairro

Vila Progresso, que, a partir de hoje, terão condição de viver com mais tranquilidade

em um imóvel de sua propriedade. Sr. Presidente, isso também vem ao encontro do

trabalho realizado pelo governo de Minas, pelo Governador Aécio Neves, que tem um

importante projeto de habitação popular. Neste ano, mais ou menos 20 mil casas

populares de boa qualidade serão construídas nas diversas regiões do Estado. O

governo desenvolve um programa de grande alcance e enorme relevância para

habitação dos policiais militares de Minas Gerais. Também o Presidente Lula resolveu

investir maciçamente nas habitações populares. Fico feliz pela aprovação do projeto

nesta sessão, por ser da maior importância para a cidade de Arceburgo. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

Questão de Ordem

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, faço uso da palavra nesta manhã para

denunciar um supermercado que vem fazendo uma promoção de premiação. Farei

essa denúncia também na Comissão de Defesa do Consumidor. A propaganda é

extremamente enganosa, falsa e danosa ao consumidor. Pela promoção, o

supermercado fará um sorteio, no final do mês de fevereiro, de R$5.000,00 para

quem realizar compras no estabelecimento no valor de R$20,00 ou mais. Mas, para
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concorrer, o consumidor deve deixar R$1,00, além do valor da compra, para eles. Se

fosse só pela compra e cada pessoa recebesse uma cartela para se inscrever ao

concurso, seria realmente uma premiação, como diz o anúncio do jornal. Mas é um

achaque ao consumidor, pois vários consumidores farão compra, participarão da

promoção deixando mais R$1,00. Eles podem apurar R$50.000,00, R$60.000,00 ou

mais disponibilizando apenas R$5.000,00 para o sorteio. Estão tirando R$1,00 de

cada consumidor dizendo que é promoção. Faço essa comunicação, mas ainda estou

apurando, por isso não direi ainda o nome do estabelecimento. Havendo a

confirmação, trarei o nome e o levarei ao conhecimento da Comissão de Defesa do

Consumidor, que, no seu papel de representar a Assembléia, apurará com mais

detalhes esse golpe ao consumidor. Faço esse alerta para que as pessoas fiquem

atentas, pois os golpes estão sendo dados, até mesmo por empresários ou gerentes,

como os que fazem esses arranjos. Também alerto a população para um novo golpe

que está sendo dado por bandidos. Eles estão ligando para o seu telefone e

confirmam o número, porque já o conseguiram: “É esse o número que estou

falando?”. A pessoa que atendeu diz que é. “Então, quero alertá-lo para que pare de

ficar telefonando para cá e ameaçando, porque sou delegado aqui da cidade tal”. Aí,

a pessoa diz que não está ligando, que não está criticando ninguém. “Então, o seu

telefone foi clonado. Chame a sua operadora para ir até aí e verificar essas coisas.

Se você voltar a ligar me agredindo, vou tomar as providências”. A pessoa se sente

ameaçada, liga para a operadora e pede para que vá até lá. O cidadão liga no outro

dia para confirmar se a operadora foi chamada. Se a pessoa chamou, o bandido vai

vestir o uniforme da operadora e entra na casa para realizar o assalto. A sociedade

mineira precisa ficar alerta para o fato de que os bandidos estão agindo soltos. Cabe

a nós todos alertar para atos decorrentes da inteligência maldosa e vil desses

bandidos. Ficam aí essas duas observações. Na parte da tarde, confirmando,

levaremos a conhecimento do público o nome do “shopping” que está realizando essa

promoção falsa, que é uma enganação. Está roubando da sociedade ao dizer que

está realizando um sorteio. Eram essas as duas considerações que eu queria fazer

na manhã de hoje.

Encerramento
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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 já publicada. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.919/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Desportiva Pelada 10

Organizada – ACDPDO –, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.919/2008 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Desportiva Pelada 10 Organizada, com sede no Município de Ribeirão

das Neves, que tem por finalidade proporcionar a difusão do civismo e a cultura física

com ênfase na prática do futebol amador.

Com esse intuito realiza atividades de lazer e desportivas, de caráter social e

cultural, visando proporcionar a convivência saudável entre seus associados e a

comunidade de Ribeirão das Neves.

Diante dessas considerações, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.919/2008,

em turno único.

Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 2009.

Carlin Moura, relator.
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COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 5/2/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. João Batista

Pereira, ocorrido em 29/1/2009, em Lagamar. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a Copasa-MG pelo recebimento do Prêmio Top Empresarial

2008, concedido pela coluna de Alfredo Júnior, do jornal “Correio do Sul”, de Varginha

(Requerimento nº 2.623/2008, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com o Laboratório Hospitalar Frota pelo recebimento do Prêmio

Top Empresarial 2008, concedido pela coluna de Alfredo Júnior, do jornal “Correio do

Sul”, de Varginha (Requerimento nº 2.629/2008, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a empresa Metro Clínica, especializada em medicina do

trabalho ocupacional, pelo recebimento do Prêmio Top Empresarial 2008, concedido

pela coluna de Alfredo Júnior, do jornal “Correio do Sul”, de Varginha (Requerimento

nº 2.632/2008, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a empresa Drogalíder pelo recebimento do Prêmio Top

Empresarial 2008, concedido pela coluna de Alfredo Júnior, do jornal “Correio do Sul”,

de Varginha (Requerimento nº 2.646/2008, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a empresa Gral & Pistilo Farmácia de Manipulação pelo

recebimento do Prêmio Top Empresarial 2008, concedido pela coluna de Alfredo

Júnior, do jornal “Correio do Sul”, de Varginha (Requerimento nº 2.649/2008, do

Deputado Dimas Fabiano);

de aplauso aos médicos do Estado pela passagem do Dia do Médico

(Requerimento nº 2.677/2008, do Deputado Doutor Viana e dos demais membros da

Comissão de Saúde);

de congratulações com o Município de Japaraíba pela conquista da melhor

avaliação no Estado e da segunda no Brasil, no Índice de Desenvolvimento da

Educação Básica - IDEB -, do Ministério da Educação (Requerimento nº 2.690/2008,
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do Deputado Tiago Ulisses);

de congratulações com a PUC Minas pelos 25 anos de criação do Museu de

Ciências Naturais (Requerimento nº 2.709/2008, do Deputado Sávio Souza Cruz);

de aplauso à Faculdade de Ciências Humanas de Curvelo - Facic - por seus 40

anos de fundação (Requerimento nº 2.714/2008, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Luminárias pelos 60 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 2.721/2008, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Camanducaia pelos 140 anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 2.730/2008, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva);

de congratulações com o Pe. José Francisco do Nascimento por seus 25 anos de

vida sacerdotal, bem como por ter sido agraciado com o título de Cidadão Honorário

de Itutinga (Requerimento nº 3.073/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Henrique Moraes Salvador Silva por sua posse no

cargo de Presidente do Conselho Deliberativo da Associação Nacional de Hospitais

Privados - Anahp (Requerimento nº 3.080/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Itanhandu pelo fato de esse

Município figurar como o quarto melhor do Estado no controle da pobreza, com base

em índice elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e

pelo Instituto de Pesquisa Econômica - Ipea (Requerimento nº 3.087/2008, do

Deputado Agostinho Patrús Filho);

de congratulações com o Sr. Gustavo Pessoa Arrais por seu trabalho à frente da

Secretaria de Turismo de Camanducaia, em especial na estância climática de Monte

Verde (Requerimento nº 3.090/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Cruzília pelo recebimento do

Prêmio Josué de Castro de Práticas Inovadoras (Requerimento nº 3.091/2008, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Fundação Educacional de Patos de Minas - Fepam - por

seus 40 anos de fundação (Requerimento nº 3.093/2008, do Deputado Hely

Tarqüínio);
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de congratulações com o Hospital Nossa Senhora de Fátima, de Patos de Minas,

por seus 50 anos de fundação (Requerimento nº 3.100/2008, do Deputado Elmiro

Nascimento);

de aplauso ao jornal “O Tempo” por seus 12 anos de fundação (Requerimento nº

3.101/2008, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Paulo Roberto Sifuentes Costa por sua posse no

cargo de Coordenador do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais

Regionais do Trabalho (Requerimento nº 3.105/2008, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Município de Extrema e com o escritor André Ribeiro pelo

lançamento do livro "A História de Extrema, o Portal de Minas" (Requerimento nº

3.107/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Montalvânia pelo fato de esse

Município ter sido premiado com o Selo Unicef Município Aprovado em 2008

(Requerimento nº 3.111/2008, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Ninheira pelo fato de esse

Município ter sido premiado com o Selo Unicef Município Aprovado em 2008

(Requerimento nº 3.112/2008, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Pai Pedro pelo fato de esse

Município ter sido premiado com o Selo Unicef Município Aprovado em 2008

(Requerimento nº 3.113/2008, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Ponto dos Volantes pelo fato de

esse Município ter sido premiado com o Selo Unicef Município Aprovado em 2008

(Requerimento nº 3.114/2008, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas pelo fato de

esse Município ter sido premiado com o Selo Unicef Município Aprovado em 2008

(Requerimento nº 3.115/2008, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Salinas pelo fato de esse

Município ter sido premiado com o Selo Unicef Município Aprovado em 2008

(Requerimento nº 3.116/2008, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Taiobeiras pelo fato de esse

Município ter sido premiado com o Selo Unicef Município Aprovado em 2008
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(Requerimento nº 3.117/2008, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Mamonas pelo fato de esse

Município ter sido premiado com o Selo Unicef Município Aprovado em 2008

(Requerimento nº 3.118/2008, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Nova Porteirinha pelo fato de esse

Município ter sido premiado com o Selo Unicef Município Aprovado em 2008

(Requerimento nº 3.119/2008, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Patis pelo fato de esse Município

ter sido premiado com o Selo Unicef Município Aprovado em 2008 (Requerimento nº

3.120/2008, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Águas Vermelhas pelo fato de

esse Município ter sido premiado com o Selo Unicef Município Aprovado em 2008

(Requerimento nº 3.121/2008, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Almenara pelo fato de esse

Município ter sido premiado com o Selo Unicef Município Aprovado em 2008

(Requerimento nº de 3.122/2008, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Araçuaí pelo fato de esse

Município ter sido premiado com o Selo Unicef Município Aprovado em 2008

(Requerimento nº 3.123/2008, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Catuti pelo fato de esse Município

ter sido premiado com o Selo Unicef Município Aprovado em 2008 (Requerimento nº

3.124/2008, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Cônego Marinho pelo fato de esse

Município ter sido premiado com o Selo Unicef Município Aprovado em 2008

(Requerimento nº 3.125/2008, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Espinosa pelo fato de esse

Município ter sido premiado com o Selo Unicef Município Aprovado em 2008

(Requerimento nº 3.126/2008, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Itacarambi pelo fato de esse

Município ter sido premiado com o Selo Unicef Município Aprovado em 2008

(Requerimento nº 3.127/2008, do Deputado Wander Borges);
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de congratulações com o Hospital Regional Antônio Dias, de Patos de Minas, por

ter obtido o 3º lugar no Prêmio Célio de Castro (Requerimento nº 3.129/2008, do

Deputado Elmiro Nascimento);

de congratulações com a comunidade de Pequeri pelos 55 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 3.130/2008, da Deputada Maria Lúcia Mendonça);

de congratulações com o Sr. Paulo Hermínio Pennachi por ter sido homenageado

pela Câmara Municipal de Ouro Fino com o título de Honra ao Mérito, pelos

relevantes serviços prestados à comunidade (Requerimento nº 3.142/2008, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Câmara Municipal de Piranguinho pela inauguração de

sua nova sede (Requerimento nº 3.143/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Associação Mineira de Municípios - AMM - pela realização

do IV Congresso Municipal de Gestores Eleitos (Requerimento nº 3.144/2008, do

Deputado Neider Moreira);

de congratulações com a Associação Mineira de Municípios - AMM - pela

publicação da edição da “Revista Municípios das Gerais” que faz um balanço geral

das últimas eleições municipais do Estado (Requerimento nº 3.145/2008, do

Deputado Neider Moreira);

de congratulações com a comunidade de Minduri pelos 55 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 3.149/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao Governador do Estado pelo trabalho realizado pela Subsecretaria de

Direitos Humanos, que resultou em avanços na política de direitos humanos do

Estado (Requerimento nº 3.160/2008, da Comissão de Direitos Humanos);

de congratulações com o Ten. PM Luis Henrique Silva Rosário pelos relevantes

serviços prestados à PMMG e à sociedade (Requerimento nº 3.174/2008, da

Comissão de Segurança Pública);

de congratulações com a Embaré Indústrias Alimentícias S.A. e a Cenatte Embriões

pela parceria formada por essas empresas para a execução de projeto de

melhoramento genético de gado leiteiro com vistas ao aumento da quantidade de

proteína e gordura no leite (Requerimento nº 3.184/2008, da Comissão de Política

Agropecuária);
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de aplauso ao Sr. Maurício Campos Júnior, Secretário de Defesa Social, e ao Cel.

PM Hélio dos Santos Júnior, Comandante-Geral da PMMG, pelo atendimento a

requerimento do Deputado Délio Malheiros com vistas à designação de policiais

militares e civis para recomporem a força de segurança em Itamarandiba

(Requerimento nº 3.186/2008, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2009

ATA

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/2/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 1.689/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno,

do Projeto de Lei nº 2.752/2008; discursos dos Deputados Weliton Prado e Sargento

Rodrigues; apresentação da Emenda n° 1; encerrament o da discussão;

encaminhamento da emenda com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira -

Questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlin Moura -

Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo -

Deiró Marra - Delvito Alves - Doutor Rinaldo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -

Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -

Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - Juarez

Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto

Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João -

Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Sávio Souza

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

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

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h14min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção
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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.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.689/2007, do

Deputado Carlos Mosconi, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Poços de Caldas o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores

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

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

Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.689/2007 na forma do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.752/2008, do Governador do Estado,

que reajusta os valores da tabela de vencimento básico dos cargos de Procurador do

Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As

Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela

aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o

Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Bom-dia a todas e a todos. O presente projeto prevê

um reajuste salarial de até 15% em relação aos valores vigentes para os servidores

do Poder Executivo, no caso Procuradores do Estado. É lógico que votaremos
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favoravelmente ao projeto, mas deixamos nosso questionamento que há muito já

debatemos nesta Casa. Há muitas injustiças: motoristas do Estado que trabalham há

20 anos recebem bem menos que os servidores contratados para exercer a mesma

função; recebem valores insignificantes, que não chegam, às vezes, ao salário

mínimo. Não sei o que o Governador fará. Eu tinha contracheques de servidores

administrativos do Estado, que exercem sua profissão em delegacias e recebem

menos do que um salário mínimo, apesar de mais de 15 anos de trabalho. Quando

mostramos os contracheques, muitas pessoas duvidam, nem acreditam. Esses

servidores, que de fato ganham uma merreca, ganham muito pouco, estão em um

categoria muito pequena. São 800 servidores administrativos. O governo poderia

muito bem resolver esse problema. A categoria dos motoristas também é pequena.

Se pensarmos ainda nos servidores da educação, lembraremos que são muito mal-

remunerados. Há todas as possibilidades de garantir a essas categorias um reajuste

como esse. Os Procuradores recebem mais. Tudo bem, estamos aprovando 15%.

Por que para os outros servidores os reajustes não são de 15%? Quando o projeto

chega, é de apenas 5%, mas para os Procuradores é três vezes mais. Não sou contra

o reajuste para os Procuradores, mas poderia haver isonomia no tratamento aos

servidores, fazendo-se justiça para os que ganham menos no Estado.

A conta de energia em Minas é muito alta. Temos o ICMS mais alto. Anteontem, foi

publicado no “Minas Gerais” que, caso o cidadão não pague a conta de luz em dia,

além de ter a energia cortada, seu nome irá para o Serasa e para o SPC. Isso é uma

grande injustiça. O cidadão será penalizado duas vezes. Como fará esse servidor que

já ganha tão pouco? Muitas vezes precisa recorrer a empréstimos para pagar as

contas de água e de luz. Tenho um projeto - que já está pronto para a Ordem do Dia -

que impede a inclusão do servidor no SPC e no Serasa. Solicito à Mesa que o

coloque em votação. Conseguimos ainda uma grande vitória: impedir o aumento da

conta de água da Copasa, que seria a partir do dia 1º de março. Isso prejudicaria

mais os servidores, pois os aumentos são bem superiores à inflação.

Parabenizo o Promotor Antônio Baeta, que faz um trabalho brilhante no Estado de

Minas Gerais em defesa do consumidor. Apresentamos duas representações ao

Ministério Público e obtivemos uma liminar para impedir o aumento da água da



____________________________________________________________________________
212

Copasa. A água é um bem essencial à vida e não pode ser tratada como mercadoria.

O aumento, por enquanto, está suspenso. Daremos prosseguimento. Estamos

entrando com um recurso na Justiça em relação à inclusão do nome do devedor da

conta de luz no Serasa e no SPC, pois fere o Código de Defesa do Consumidor.

Tomaremos as providências necessárias e cabíveis.

Em relação ao projeto de lei ora analisado, que reajusta os valores da tabela de

vencimento básico dos cargos de Procurador do Estado, votarei favoravelmente. O

Bloco PT-PCdoB votará favoravelmente à aprovação do projeto, mas deixo meu

questionamento sobre os outros servidores do Estado que ganham menos, como os

servidores da Educação, da saúde, policiais e os diretamente ligados ao governo,

como os motoristas e os servidores administrativos. Não é muito justo conceder

reajuste de apenas 5% a uma categoria que ganha menos, e está há vários anos com

salários defasados se quem ganha mais recebe reajuste três vezes maior. Deveria

haver isonomia entre todas as categorias. Votaremos favoravelmente ao reajuste dos

valores básicos dos cargos de procurador do Estado, mas deixo o questionamento

em relação às outras carreiras do Estado. Sobre a inclusão do nome no SPC e no

Serasa de quem não pagar a conta de luz, entramos na justiça. Deixo um

comunicado em relação à vitória que tivemos ao impedir o aumento da conta da

água, por meio de uma liminar concedida pela justiça. Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembléia. Também discutirei o

Projeto de Lei nº 2.752/2008, de autoria do Governador do Estado. O reajuste que

está sendo concedido para essa área é justo. Os procuradores o aguardam há um

bom tempo. As tabelas que acompanham esse projeto vêm fazer justiça aos

procuradores. Essa categoria de servidores consegue ter um poder maior de pressão

para cobrar do governo do Estado. Sabemos que o Governador Aécio Neves vem

fazendo o possível para reajustar os salários das diversas categorias. Sr. Presidente,

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, quero fazer coro com o ilustre Deputado Weliton

Prado, já que em nosso gabinete, há pelo menos oito anos, recebemos os chamados

servidores administrativos da Secretaria de Defesa Social. Esses servidores
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reclamam que estão sem reajuste há cerca de dez anos, em média. Alguns deles

receberam reajustes do tipo abono, como gratificação e, ao longo desse período, não

incorporaram ao vencimento básico do servidor, e as demais gratificações não

incidiram sobre esse reajuste. É uma injustiça que vem se cometendo com os

servidores administrativos do Estado, especialmente os servidores da área da defesa

social. Sr. Presidente, ilustre Deputado Doutor Viana, V. Exa. participou conosco de

uma audiência pública neste Plenário quando, com mais ou menos 500 servidores

administrativos, tratamos desse tema. Cerca de dois a três meses depois, V. Exa.

realizou nova audiência pública no Teatro desta Casa, e diversos Deputados

participaram, dando uma demonstração do interesse que nossos pares desta Casa

têm sobre o tema, acolhendo um pleito dos servidores. É bom que o Líder do

Governo, ilustre Deputado Mauri Torres, também se encontre no Plenário, para nos

ajudar.

Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, fui procurado várias vezes por servidoras

do Hospital da Polícia Militar, por servidoras do Colégio Tiradentes da Polícia Militar,

por servidores administrativos da Polícia Civil de Minas Gerais, por servidores

administrativos da Secretaria de Defesa Social vinculados à área penitenciária. Esses

servidores vêm percorrendo gabinetes de Deputados há bastante tempo. Uma

servidora do Hospital da Polícia Militar com quase trinta anos de serviço mostrou seu

contracheque, idêntico ao dos policiais militares, porque tem número de polícia - os

demais servidores têm Masp - Matrícula do Servidor Público. Essa servidora ganha

um salário extremamente irrisório. Não é possível que um pai de família, que uma

mãe de família possa sobreviver com esse salário. Durante a tramitação de alguns

projetos que previam reajuste de 5%, tive a oportunidade de enviar ofício ao nosso

Vice-Governador Antônio Anastasia, mas até então não obtive resposta. Em que pese

alguns servidores administrativos terem recebido 5% de reajuste, os servidores do

Hospital Militar e do Colégio Tiradentes ficaram sem os 5% destinados às outras

categorias. Concedo um breve aparte ao ilustre Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Nobre Deputado Sargento Rodrigues,

parabenizo V. Exa. e concordo com sua fala. Sou testemunha de sua luta nesta Casa

em defesa dos servidores da segurança pública, como os policiais civis, os militares,
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os agentes penitenciários. Ao todo são 18 leis aprovadas nesta Casa, para o que o

Deputado Sargento Rodrigues contribuiu de maneira muito especial. Conforme o

Deputado muito bem afirmou, a situação é muito séria. Os Procuradores têm muito

mais poder, muito mais proximidade com o governo, muito mais condições de cobrar

e de resolver seus problemas do que o coitadinho do servidor que está na ponta e

que há 25 anos recebe salário de fome. Mostrei o contracheque de servidores que

recebem menos do que um salário mínimo. O governo tem de se sensibilizar para

fazermos as alterações necessárias. Parabenizo o Deputado Sargento Rodrigues

pelo trabalho em defesa do servidor, da mesma maneira que parabenizo nosso

Presidente, Deputado Doutor Viana, que há anos defende os servidores nesta Casa.

É importante a Assembléia Legislativa se unir para resolver a situação dos servidores

administrativos o mais rapidamente possível. É uma categoria pequena e muito

injustiçada. Mais uma vez, conto com a presença de V. Exa. na cidade de Uberlândia

para discutir a criação do Colégio Tiradentes. Para sensibilizar o governo, precisamos

nos unir na Assembléia e transformar em realidade esse sonho dos servidores da

segurança pública em Uberlândia. Além de atender os servidores daquela cidade,

poderemos ampliar para o Triângulo Mineiro.

O Deputado Sargento Rodrigues - Mais uma vez, agradecemos a contribuição do

ilustre Deputado Weliton Prado, que vem acompanhando a discussão desta matéria.

Sr. Presidente, peço a atenção de V. Exa. para o texto da mensagem do

Governador, em que se lê: “Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, o

presente projeto prevê um reajuste salarial escalonado em três etapas que terão

vigência a partir do dia 1º de janeiro de 2009, 1º de julho de 2009 e 1º de janeiro de

2010. Com a implementação das três etapas, a tabela de vencimento básico dos

Procuradores do Estado terá reajuste de 15%”.

Sr. Presidente, em que pese esses servidores que defendemos necessitarem de

um reajuste de 50%, pedem, pelo menos, o que está sendo concedido, no prazo de

um ano, em três parcelas escalonadas para que o governo não sofra um grande

impacto. Falando nesse impacto, é bom que se observe que não temos 100 mil

servidores administrativos. Temos, no máximo, algo em torno de 4 a 5 mil servidores,

isso fazendo um esforço gigantesco para atingir esse número. Para o governo do
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Estado não haveria grande impacto. Contamos com a sensibilidade do Governador

Aécio e do nosso ilustre Vice-Governador Prof. Antonio Augusto Anastasia para que

contemplem os servidores administrativos do Estado pelo menos com o montante que

consta do projeto de lei dos Procuradores. É bom que se saiba, Sr. Presidente, que,

das tabelas em anexo, consta um vencimento da ordem de R$4.000,00 para o início

de carreira dos Procuradores. Temos aqui várias tabelas e nelas chega-se a um piso

inicial de R$6.188,00. Essas são as tabelas de vencimento cujo reajuste causará

impacto. Solicitamos ao governo do Estado que trate com a devida sensibilidade o

servidor administrativo porque não lhe é possível conviver com um salário de

R$400,00, R$500,00, R$600, R$700,00, que é irrisório. Com um salário desses não

há como o servidor fazer milagre com um salário desses para enfrentar suas

despesas. Sr. Presidente, concluímos a discussão desse projeto, dizendo que

também somos favoráveis ao reajuste dos Procuradores do Estado, mas note-se que

eles têm muito mais condições de exercer pressão sobre o governo do Estado para

cobrar seu reajuste, enquanto os servidores administrativos, em sua maioria, são

pessoas humildes, relegados, entregues à própria sorte, perambulando pelos

gabinetes dos Deputados solicitando-lhes apoio junto ao Governador do Estado. Sr.

Presidente, digo ao nosso Líder de Bancada, ilustre companheiro Deputado Carlos

Pimenta, que esse é um dos assuntos a ser incluído na pauta da Bancada do PDT

nesta Casa. Solicitamos ao Presidente, ao Deputado Mauri Torres, ao nosso Líder,

que encaminhem nossa reivindicação. Não é possível votar 15% para os

Procuradores do Estado, se quando temos, na outra ponta, servidores ganhando

R$500,00, R$600,00, esquecidos há cerca de 10 anos, recebendo apenas abono ou

gratificações irrisórias. Portanto, Sr. Presidente, fica aqui nosso apelo ao Governador

Aécio Neves.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2.752/2008

Acrescente-se onde couber:

Art. ... - Aplicam-se os reajustes previstos nesta lei aos inativos e pensionistas da

respectiva carreira.
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Sala das Reuniões, 5 de fevereiro de 2009.

Sávio Souza Cruz - Gilberto Abramo - Adalclever Lopes - Antônio Júlio.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto uma emenda dos Deputados

Sávio Souza Cruz, Gilberto Abramo, Adalclever Lopes e Antônio Júlio, que recebeu o

nº 1, e que, nos termos do § 2ºdo art. 188 do Regimento Interno, encaminha a

emenda com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para parecer.

Questão de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, quando vinha para a Assembléia lia o

jornal “O Tempo” e deparei com uma notícia, de primeira capa, que confesso a V.

Exa. muito me assustou. A notícia dizia que a empresa Cemig anunciava que os

devedores, aqueles que não pagarem sua conta de luz, irão para o SPC, nos moldes

do que se vêm tentando adotar em relação às escolas particulares, criando-se uma

famosa lista negra da conta de luz. Isso me preocupou muito, Sr. Presidente, porque

a atitude da Cemig ao criar ou querer criar uma lista negra fere princípios

constitucionais básicos. O fornecimento da luz elétrica é um serviço essencial, básico,

indispensável para a vida humana e está protegido pelo princípio da continuidade.

Qualquer serviço público essencial ao consumidor, como o fornecimento de luz e de

água, como a educação etc., não pode ser suspenso nem cortado. Também não se

pode, em função da inadimplência do consumidor, fazer constar o seu nome no SPC

e na lista negra da Cemig. Ao divulgar essa notícia, a Cemig mostra que, mais uma

vez, está na contramão dos interesses do consumidor mineiro. Sr. Presidente, isso

me chamou a atenção porque, agora, no mês de janeiro, quando participamos de

diversos encontros com trabalhadores, com sindicalistas e com a sociedade civil, em

Itabira e em Congonhas, para discutir a crise e as medidas emergenciais para

contorná-la, uma das questões levantadas é que, nesse momento em que vários

trabalhadores estão sendo demitidos e outros estão ameaçados de demissão e de

suspensão de seus contratos de trabalho, já havia a previsão do aumento da

inadimplência desses serviços. Os trabalhadores já nos alertavam sobre a

necessidade de proibir o envio do nome desses consumidores para o SPC.

Conversando com os movimentos populares e com os movimentos sindicais, surgiu a
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idéia de fazer tramitar aqui, nesta Casa, um projeto que hoje vem tramitando em

diversas Assembléias do País, cujo conteúdo é idêntico a esse. Por isso, agora, no

início do semestre letivo, protocolei esse projeto que tem por objetivo impedir a

inclusão do nome dos consumidores no Serviço de Proteção ao Crédito por dívidas

oriundas da prestação de serviços essenciais como água, luz, escola, funerária, etc.

Esses consumidores não podem ser punidos com o corte do serviço, muito menos

com a inclusão do seu nome no SPC, porque esse é um serviço essencial, protegido

pelo Código de Defesa do Consumidor, pela Constituição e pelo princípio

fundamental da proteção do ser humano, já que ninguém vive sem água e luz. Repito,

esse projeto de minha autoria está tramitando em diversas Assembléias do nosso

país, e agora parece que a Cemig adivinhou e vem justamente fazer o contrário.

Quero deixar aqui o meu veemente protesto contra a atitude da Cemig em querer

criar a lista negra dos devedores dessa empresa, principalmente agora que o País

passa por uma grave crise econômica e os trabalhadores e trabalhadoras vivem um

aperto no seu orçamento familiar. Peço a compreensão desta Casa, da Mesa Diretora

e de todos os líderes partidários para que possamos fazer tramitar, o mais breve

possível, o projeto de lei que visa justamente impedir atitudes como essa que hoje

está estampada no jornal “O Tempo”, com a qual a Cemig pune, ainda mais, o pobre

e sofrido consumidor da conta de luz. Fica aqui o nosso registro. Peço a

compreensão dos líderes desta Casa para fazermos tramitar, o mais breve possível, o

projeto de lei de nossa autoria protocolado no início de janeiro deste ano. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência, com muita alegria, anuncia a todos os colegas

que hoje, 5 de fevereiro, é aniversário do nosso companheiro Delvito Alves. Em meu

nome, em nome da Mesa e de todos os Deputados desta Casa, desejamos-lhe

muitas felicidades. Que Deus que o abençoe sempre! Muito sucesso em sua vida

particular, familiar, profissional e nessa nobre missão de homem público, na condição

de Deputado Estadual.

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
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14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 12 DE FEVEREIRO DE 2009

ATA

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 10/2/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei Complementar nº

49/2009 - Projetos de Lei nºs 3.000 a 3.007/2009 - Requerimentos nºs 3.277 a

3.288/2009 - Requerimento do Deputado Juarez Távora e outros - Proposições Não

Recebidas: Requerimentos do Deputado Ademir Lucas (3) - Comunicações:

Comunicações dos Deputados Elmiro Nascimento, Sávio Souza Cruz, Mauri Torres e

Inácio Franco - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Domingos Sávio, André

Quintão, Carlos Pimenta e Getúlio Neiva - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura

de Inscrições - Leitura de Comunicações - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio

Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico

Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma

Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros

Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão

- Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite -

Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz

Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -

Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -

Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião

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

Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.
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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 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 COMPLEMENTAR N° 49/2009

Altera a Lei Complementar nº 23, de 23 de dezembro de 1991.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - A Lei Complementar nº 23, de 23 de dezemb ro de 1991, fica acrescida do

seguinte art. 4º, renumerando-se os seguintes:

“Art. 4° - O Delegado-Geral de Polícia, no ato de s ua aposentadoria, passará a

perceber gratificação de 10% (dez por cento), pelo tempo de serviço no Quadro

Especial, além da gratificação por trinta anos de serviço, se for o caso.”.

Art. 2° - A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais  - PCMG - deverá encaminhar à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, os dados relativos aos

beneficiados por esta lei complementar, no prazo de trinta dias contados a partir da

data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 10 de fevereiro de 2009.
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Arlen Santiago

Justificação: Na condição de delegado, indivíduo que recebe a tarefa de representar

no sentido de pessoa ou instituição, apresento esta proposição aos eminentes pares,

para que possamos beneficiar a honrosa classe dos Delegados de Polícia.

A Lei Complementar nº 23, de 23/12/91, que trata de aposentadoria e dá outras

providências, prevê que, ao se aposentar, o servidor será promovido. A promoção vai

até o nível III, que é o mais alto da carreira de Delegado de Polícia. Assim, o cargo de

Delegado-Geral fica sem promoção, pois ele já está no nível máximo alcançado por

um servidor na Polícia Civil. Por este motivo, é justa a concessão de gratificação aos

Delegados-Gerais pelos serviços prestados a nossa população.

Sendo assim, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto, que

muito beneficiará essa classe de servidores estaduais.

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

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.000/2009

Torna obrigatório o uso de aparelho limitador de velocidade por todos os veículos

do transporte público coletivo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Todo veículo de transporte público fica obrigado a ter instalado um aparelho

limitador de velocidade.

Art. 2º - O limitador de velocidade deve estar regulado para que os veículos não

ultrapassem 80km (oitenta quilômetros) por hora.

Art. 3º - Ficam a cargo das empresas de ônibus e proprietários de vans, os custos

de instalação e manutenção do sistema.

Art. 4º - Caberá aos órgãos competentes a fiscalização periódica do sistema

limitador de velocidade, bem como a aplicação das penalidades dispostas no Código

Nacional de Trânsito.

Art. 5º - As empresas de ônibus e proprietários de vans terão o prazo de um ano da

data de publicação desta lei para a implantação do sistema nos veículos.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 10 de fevereiro de 2009.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Infelizmente, nos dias atuais, são comuns notícias envolvendo

acidentes com ônibus e vans em todo o Brasil e essas ocorrências quase sempre têm

como causa a imprudência de motoristas que teimam em andar em altíssima

velocidade.

As vítimas, principalmente os passageiros e, às vezes pedestres, ou perdem a vida

ou adquirem seqüelas para sempre: se escapam ilesos, é por milagre. Nesse último

caso, são minoria.

Por isso é importante implementar, nos ônibus e vans de transporte coletivo - sejam

eles municipais, intermunicipais e interestaduais -, os limitadores de velocidade. Vale

salientar que esses aparelhos já foram testados em algumas capitais brasileiras,

como São Paulo e Vitória, onde houve sensível redução no número de acidentes por

alta velocidade envolvendo transporte coletivo.

Especialistas se referem aos limitadores de velocidade como futuro não só para o

transporte coletivo, mas também para todos os veículos de passeio e de transporte

de cargas.

Diante disso, submeto este projeto de lei à apreciação dos nobres pares, apelando

por sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,

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

PROJETO DE LEI Nº 3.001/2009

Dá a denominação de Mauro Caetano Gomes à Rodovia MG-402, que liga o

Município de São Francisco ao Município de Pintópolis.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica denominada Mauro Caetano Gomes a Rodovia MG-402, que liga o

Município de São Francisco ao Município de Pintópolis.

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

Sala das Reuniões, 10 de fevereiro de 2009.

Arlen Santiago

Justificação: Mauro Caetano Gomes, nascido em 17/1/19, foi vereador por quatro
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mandatos no Município de São Francisco, onde nasceu.

Com um histórico de representatividade inigualável na região, atuou nos dois

últimos mandatos, em que participou como Presidente da Câmara Municipal de São

Francisco, representante da margem esquerda do Rio São Francisco, defendendo

com unhas e dentes Urucuia, Pintópolis e Serra das Araras (Chapada Gaúcha),

Municípios cortados pela MG-402, mediante a qual queremos homenagear este

sertanejo que, casado com Maria das Dores de Souza Caetano, teve 8 filhos.

Pessoa simples como todo mineiro, Mauro Caetano veio a falecer em 12/10/84,

deixando saudoso o povo da região. Como foi citado, era pessoa de inigualável

representatividade, lembrado e homenageado até hoje na cidade natal e também nas

cidades circunvizinhas, onde as ruas levam o seu nome.

Sendo assim, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto de

lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.002/2009

Institui o Dia Estadual de Combate e Prevenção à Trombose.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído o Dia Estadual de Combate e Prevenção à Trombose, a ser

comemorado anualmente no dia 16 de setembro.

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

Sala das Reuniões, 10 de fevereiro de 2009.

Célio Moreira

Justificação: A trombose, que é a formação ou desenvolvimento de um coágulo

sanguíneo, pode ocorrer em uma veia situada na superfície corporal, logo abaixo da

pele. Nessa localização é chamada de tromboflebite superficial ou simplesmente

tromboflebite ou flebite.

Quando o coágulo sanguíneo se forma em veias profundas, no interior dos

músculos, caracteriza a trombose venosa profunda ou TVP.

Em qualquer localização, a formação ou desenvolvimento de um coágulo sanguíneo
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irá provocar uma inflamação na veia, podendo permanecer restrito ao local inicial de

formação ou se estender ao longo dessa, provocando sua obstrução parcial ou total.

A TVP é uma doença grave, e infelizmente quando não diagnosticada a tempo e

tratada adequadamente pode evoluir e causar sérias complicações, que podem

incapacitar o indivíduo para determinadas atividades e até levar ao óbito.

De acordo com informações da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia

Vascular, os sintomas mais comuns da trombose venosa profunda ocorrem

geralmente em uma das pernas, mais comumente nas panturrilhas, caracterizando-se

freqüentemente com dor, edema e vermelhidão nas pernas ou coxas. Diante de tais

manifestações o indivíduo deve ser encaminhado imediatamente a um serviço médico

de emergência adequado, sobretudo pelo risco do quadro evoluir para uma embolia

pulmonar.

A trombose venosa profunda com freqüência não dá sinais de alerta e por isso pode

passar despercebida. É comum só ser descoberta frente a uma grave complicação da

doença.

Alguns ajustes no estilo de vida, como a suspensão do fumo, a limitação do

consumo de bebidas alcoólicas e uma alimentação balanceada são condutas

essenciais para diminuir o risco de doenças em geral. Tanto a prevenção quanto a

avaliação do risco tromboembólico são medidas simples, porém vitais, daí a

importância de médicos e pacientes estarem juntos no combate à TVP.

O objetivo do nosso projeto é levar informação clara e objetiva à população de

modo a conscientizá-la da gravidade da doença e da necessidade da adoção de

medidas preventivas.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto

de lei.

- 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 3.003/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Caridade de São João Nepomuceno.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º- Fica declarada de utilidade pública a Associação de Caridade de São João
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Nepomuceno, com sede no Município de São João Nepomuceno.

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

Sala das Reuniões, 10 de fevereiro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação de Caridade de São João Nepomuceno, com sede no

Município de São João Nepomuceno, em pleno funcionamento desde 23/6/23, é uma

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

fins lucrativos.

A entidade tem como objetivo exercer a caridade, assegurando aos menos

favorecidos pela sorte atendimentos de ordem médico-hospitalar, assistencial e

religioso, manter entidades destinadas ao funcionamento de orfanatos, asilos e

hospitais, por meio das quais atenderá de um modo especial as pessoas carentes do

Município-sede.

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

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

requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98;  esperamos, portanto, contar com

o apoio de nossos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.004/2009

Dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 15.018, de 15 de janeiro de 2004, que obriga

as instituições que menciona a afixar aviso aos portadores de marca-passo nas

portas equipadas com detector de metais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O “caput” do art. 1° da Lei n° 15.018, de  15 de janeiro de 2004, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° - Ficam as repartições públicas e os forne cedores, definidos nos termos do

art. 3° da Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, e as demais instituições

instaladas no Estado obrigados a afixar aviso aos portadores de marca-passo nas

portas equipadas com detector de metais.”.
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Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 10 de fevereiro de 2009.

Inácio Franco

Justificação: A medida proposta visa a proporcionar mais segurança aos portadores

de marca-passo nas repartições públicas e nos locais de prestação de serviço de que

se utilizam e nos quais estejam instaladas portas equipadas com detector de metais.

A existência do detector, que pode causar danos aos portadores de marca-passo,

deve estar claramente anunciada com aviso adequado, e a repartição ou o

estabelecimento deve manter forma de ingresso em seu espaço sem risco para o

usuário.

A Lei n° 15.018, de 2004, cuida do assunto, mas o “ caput” do art. 1° merece nova

redação, para fazer constar o termo “fornecedor”, de modo que sejam incluídas, de

forma técnica, todas as pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais

ou estrangeiras, bem como os entes despersonalizados que desenvolvam atividade

de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação,

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços,

como conceituadas no art. 3° da Lei n° 8.078, de 19 90.

Aguarda-se a aprovação desta proposta.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 3.005/2009

Determina o cancelamento imediato da Carteira Nacional de Habilitação - CNH -, no

Detran, dos falecidos no Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica estabelecido que o Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais no

Estado avisará o Departamento de Trânsito - Detran - do falecimento de portador de

Carteira Nacional de Habilitação - CNH - no Estado de Minas Gerais, para que seja

dada baixa no número desse documento.

Art. 2° - O prazo para essa baixa será de 30 dias a  contar do falecimento do

motorista.

Art. 3° - Caberá ao Cartório de Registro Civil de P essoas Naturais de cada cidade a
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comunicação com o Departamento de Trânsito - Detran.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 10 de fevereiro de 2009.

Fábio Avelar

Justificação: O texto desta proposição determina que os Cartórios de Registro Civil

de Pessoas Naturais de cada cidade comunique ao Departamento de Trânsito -

Detran - os falecimentos de portadores de Carteira Nacional de Habilitação - CNH -,

para que seja dada baixa nesse documento.

Tem ocorrido no Estado um grande número de fraudes em conseqüência de

transferências de multas para a CNH de pessoas falecidas, ocasionando enormes

transtornos às famílias dos falecidos, que além da perda de um familiar ainda

recebem multas “pós mortem” em seu nome.

Considerando que quando do falecimento são cancelados automaticamente os

Registros Gerais - RG - e os Cadastros de Pessoas Físicas - CPF - dos falecidos, não

seria nenhum transtorno proceder da mesma forma com as CNH.

Pelo exposto, contamos com a anuência dos nobres pares ao projeto de lei em

apreço.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,

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

PROJETO DE LEI Nº 3.006/2009

Declara de utilidade pública a Associação Folclórica Filhos de Santos Reis de

Pratápolis, com sede no Município de Pratápolis.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Folclórica Filhos de

Santos Reis de Pratápolis, com sede no Município de Pratápolis.

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

Sala das Reuniões, 10 de fevereiro de 2009.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade da Associação Folclórica Filhos de Santos Reis

de Pratápolis é estimular o folclore local e principalmente promover as festividades e

encontros das folias dos santos reis.
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Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação da proposição ora apresentada.

- 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 3.007/2009

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário dos Moradores do Bairro Vila

Samantha, com sede no Município de Paraguaçu.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário dos Moradores

do Bairro Vila Samantha, com sede no Município de Paraguaçu.

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

Sala das Reuniões, 10 de fevereiro de 2009.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: O Conselho Comunitário dos Moradores do Bairro Vila Samantha tem

por finalidade: integrar e dinamizar as ações da comunidade, aprimorando-a como

agente do seu próprio desenvolvimento, e executar tarefas de interesse público e

comunitário, isoladamente ou em regime de parceria com entidades públicas ou

privadas; promover e motivar a conscientização comunitária para o exercício pleno da

cidadania; promover e defender os direitos humanos e a preservação do meio

ambiente; promover e estreitar os vínculos de solidariedade e cooperação entre os

membros da comunidade, solidificando o espírito participativo e associativo;

representar a comunidade perante os órgãos públicos e privados, buscando

respostas e soluções para as carências e demandas comunitárias.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação da proposição apresentada.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.277/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada
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manifestação de aplauso ao Sr. Odair Cunha pela sua eleição como 3º-Secretário da

Mesa da Câmara dos Deputados. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.278/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Diretoria do jornal “Contagem & Ação” pela comemoração

do seu 4º aniversário. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 3.279/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Academia Mineira de Letras pela comemoração de seu

centenário de fundação. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 3.280/2009, do Deputado Domingos Sávio, em que pleiteia sejam solicitadas ao

Governador do Estado providências para que seja encaminhado à esta Casa projeto

de lei para solucionar a situação dos servidores ex-função pública do Ipsemg que

exerceram cargos em comissão e que podem ser prejudicados com o corte em seus

vencimentos. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.281/2009, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Tiros pelo transcurso do 85º aniversário de

fundação desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.282/2009, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Grupo Bandeirantes de Comunicação pelo início das

transmissões digitais da Band - HDTV . (- À Comissão de Transporte.)

Nº 3.283/2009, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com os Srs. Augusto Burle e Haruyoshi Ono pelo centenário

de nascimento do paisagista e artista plástico Roberto Burle Marx. (- À Comissão de

Meio Ambiente.)

Nº 3.284/2009, do Deputado Neider Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Alvinópolis pelo transcurso do 118º aniversário

de emancipação desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.285/2009, do Deputado Sebastião Costa, em que solicita seja formulado ao

Governador de Estado pedido de providências para a concessão do título de Cidadão

Honorário de Minas Gerais ao Sr. Gilmar Ferreira Mendes, Ministro do Supremo

Tribunal Federal. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.286/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao
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Presidente da Copasa-MG pedido de informações acerca do reajuste e da revisão

das tarifas de água e esgoto, autorizados pela Secretaria de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana, nos termos da Resolução nº 2, de 2009, com as

especificações que menciona. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 3.287/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para que a Cemig desista do

procedimento de inclusão do nome de consumidores inadimplentes em cadastro do

SPC e do Serasa.

Nº 3.288/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Presidente da Cemig pedido de providências para que a empresa desista do

procedimento de inclusão do nome de consumidores inadimplentes em cadastros do

SPC e do Serasa. (- Distribuídos à Comissão de Defesa do Consumidor.)

Do Deputado Juarez Távora e outros em que solicitam a constituição da Frente

Parlamentar da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia. (- À Mesa da

Assembléia.)

Proposições Não Recebidas

- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber as seguintes proposições:

REQUERIMENTOS

Do Deputado Ademir Lucas em que solicita seja formulada manifestação de

aplauso ao Cel. Renato Vieira de Souza pela sua posse como Comandante-Geral da

PMMG.

Do Deputado Ademir Lucas em que solicita seja formulada manifestação de

aplauso ao Cel. Hélio dos Santos Júnior pelos serviços prestados como Comandante-

Geral da PMMG.

Do Deputado Ademir Lucas em que solicita seja formulada manifestação de

aplauso ao Cel. Gilberto Cabral Costa pela sua posse no cargo de Chefe do Estado-

Maior da PMMG.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Elmiro

Nascimento, Sávio Souza Cruz, Mauri Torres e Inácio Franco.
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Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, todos os

que nos acompanham na Casa do povo mineiro, imprensa mineira, todos os que nos

assistem pela nossa TV Assembléia, gostaria de cumprimentar todos e, de modo

especial, permita-me, Sr. Presidente, o Vice-Prefeito de Divinópolis, Francisco

Martins, aqui presente. Estivemos reunidos hoje com o Presidente da Codemig,

tratando da busca de apoio a projetos industriais para Divinópolis. Em tempo de crise,

é fundamental somar esforços. Nosso Vice-Prefeito, Francisco Martins, também

acumula a função de Secretário de Desenvolvimento, uma prática extremamente

saudável quando um Vice-Prefeito, sem nenhuma vantagem pessoal, pode, num

gesto de compromisso com o Município, desdobrar-se e, além do cargo para o qual

foi eleito, dedicar-se assumindo também a gestão de parte da administração,

colaborando com o Prefeito. É assim que vivemos estes primeiros dias de governo

em Divinópolis, numa harmonia absoluta entre o Prefeito Vladimir Azevedo, o Vice-

Prefeito, a Câmara Municipal e, mais do que isso, a comunidade. Creio que esse é o

principal instrumento para enfrentar as crises. Temos de procurar somar esforços não

só com o governo do Estado, mas também com o governo federal, superando as

barreiras partidárias. É claro que, num ambiente democrático, na disputa eleitoral

temos momentos calorosos, às vezes até com ânimos mais exaltados, mas é preciso

ter equilíbrio, maturidade, compromisso com a nossa gente de, passado o embate

político, partir para o embate construtivo de somar esforços para alcançar objetivos

comuns. É assim que tenho visto e procurado me integrar nesse esforço da Prefeitura

de Divinópolis e de várias outras em Minas Gerais, nas quais tenho tido a

oportunidade de colaborar. É esse também, não tenho dúvida, o ritmo de trabalho dos

demais colegas Deputados.

Hoje trago um assunto a esta Casa que ontem foi, de forma marcante, debatido em

Uberaba, essa grande e promissora cidade do Triângulo. Para minha alegria, fui

recebido pelo colega Deputado Fahim Sawan, a quem cumprimento, que lá estava

representando esta Assembléia na Mesa dos trabalhos, que reuniu as lideranças de

produtores rurais, sindicatos rurais, Prefeitos, Vereadores, não só do Triângulo, mas
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também do Noroeste de Minas, enfim, de uma grande região do Estado, mais de 2 mil

líderes. Não houve nenhum ônibus daqui ou dali, lideranças se reuniram com o

propósito de fazer um debate sério.

Também estavam presentes o Deputado Antônio Carlos, que viajou comigo de Belo

Horizonte para lá, com o objetivo de participar desse evento, e os Deputados

Federais daquela região. Receberam o Ministro da Agricultura, Reinholds Stephanes,

bem como os Secretários de Agricultura, Gilman Viana, e de Meio Ambiente, José

Carlos Carvalho, para, juntos, debatermos um tema extremamente relevante, que

deve ser objeto de preocupação de todos os cidadãos: o meio ambiente. Houve uma

discussão séria e madura, considerando-se a nossa responsabilidade com o meio

ambiente e com a produção de alimentos de forma sustentável e responsável. Ou

seja, a intenção é acabarmos, de uma vez por todas, com o estigma de que há um

conflito insuperável entre produzir alimentos e preservar o meio ambiente. É

absolutamente possível fazermos as duas coisas. Digo mais: o produtor rural, o

trabalhador rural, que tem uma vivência no campo, seja na agricultura, seja na

pecuária, mais do que ninguém convive, no dia-a-dia, com a natureza, ambiente onde

nasceu e se formou. Sabe, portanto, que a natureza é mais que sua parceira, é a

base de sua atividade operacional. Sem ela, não haverá colheita, produção de grãos;

enfim, não haverá condição de criar animais adequadamente e produzir alimentos.

Então, ele sabe disso. Sou produtor rural, profissional da área de ciências agrárias,

como o nosso querido colega Eros Biondini. Sabemos, então, que não é possível

produzir, se não houver harmonia com a natureza. É bem verdade que um ou outro,

às vezes até num amplo desconhecimento dessa relação fundamental, deixa de agir

dessa forma. Antes de ser uma relação de aspecto legal, que deve ser observado,

levando em consideração os parâmetros legais, é uma relação de natureza técnica,

da vida e da biologia. Quem trabalha com a terra sabe disso.

Então, é inaceitável que alguns segmentos urbanos, e pior, que algumas

autoridades comecem a tratar o produtor rural como bandido, criminoso. Não se pode

aceitar que comecem a agredi-lo permanentemente, como se ele fosse o responsável

por todas as mazelas que hoje a humanidade vive por causa de várias atitudes

absolutamente irresponsáveis do ser humano. Na verdade, as causas disso
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concentram-se, na sua grande maioria, para não dizer na totalidade, nos grandes

centros urbanos, nas grandes indústrias, nas chaminés. Tentam, de certa forma,

compensar isso, ao fazer uma legislação impossível de ser praticada, mas que é

cobrada do produtor. Quando este - principalmente o pequeno produtor - não

consegue cumprir algo impossível de ser praticado, começa a ser tratado como

criminoso.

A discussão lá foi muito produtiva porque contamos com a presença do Ministro da

Agricultura do governo do Presidente Lula, do PT, indicado pelo PMDB; do Secretário

de Meio Ambiente, que não tem partido político, mas é um homem vivido,

absolutamente integrado no governo Aécio Neves, ex-Ministro do Meio Ambiente,

enfim, é um profissional que conhece a matéria e não trata o assunto com paixões

partidárias; do Secretário de Agricultura; de lideranças sindicais que falam a mesma

língua. Os nossos Deputados estaduais também estavam lá. O Deputado Fahim

Sawan falou, com muita propriedade, representando a Assembléia. Todos falaram a

mesma língua, todos disseram o óbvio: é preciso mudar a legislação. Não se trata de

mudá-la para destruir o meio ambiente, mas para compatibilizar respeito ao meio

ambiente com atividade produtiva, gerando empregos e produzindo alimentos. Ou

seja, o objetivo é tratar a questão com respeito, e não com demagogia, com bravatas,

como fazem algumas pessoas que não sabem o que é produzir nem sequer um grão

de milho, nunca pisaram num curral, mas tentam, o tempo todo, mostrar como se

produzem alimentos, criando dificuldades para o produtor rural. Falam em multas e

até em prisão para o produtor e para o trabalhador rural, baseando-se numa lei

absolutamente sem lógica, que foi elaborada há várias décadas e não foi atualizada.

O Ministro da Agricultura e o Secretário de Meio Ambiente disseram que é necessário

atualizá-la.

Demos um exemplo aqui - logo o detalharei - ao votarmos no ano passado, nesta

Casa, uma lei de minha autoria, com a colaboração de outros Deputados, que

aprimorou a legislação mineira, melhorando essa relação entre quem quer produzir e

quem quer preservar o meio ambiente. Votamos o projeto de lei e o aprovamos.

Portanto nada é impossível, mas tem de haver vontade política, e o Congresso

Nacional tem de fazer isso.
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O Deputado Fahim Sawan (em aparte)* - Sr. Presidente, Deputado Domingos

Sávio, a quem agradeço a gentileza de conceder-me este aparte, quero apenas dizer

que ontem V. Exa. foi, reconhecidamente, acolhido calorosamente em Uberaba

perante todos os produtores rurais, graças à sua lida, ao seu trabalho e à sua

dedicação a essa área tão importante para o nosso país, a qual representa um terço

do PIB. Como disse o próprio Ministro Reinhold Stephanes ontem, em Uberaba, com

certeza nem essa crise mundial poderá afetar essa área aqui no Brasil. Ainda

podemos imaginar que ela nos alavancará dessa crise e, quem sabe, fará a

diferença, como já faz.

Ontem tive a honra de representar a Assembléia Legislativa no II Fórum de

Legislação Ambiental realizado em Uberaba. Aproveito para parabenizar o Sindicato

Rural de Uberaba, por meio do Sr. Rivaldo Machado Borges, nosso Presidente, pela

organização desse evento. Também agradeço a V. Exa., ao Deputado Adelmo

Carneiro Leão e ao Deputado Antônio Carlos Arantes, pois juntos representamos a

Assembléia Legislativa. O que fiz ontem, com certeza, representa a fala de todos nós:

esta Casa está à disposição dos produtores rurais brasileiros.

Muito obrigado pelo aparte e parabéns pelo seu trabalho em prol da agricultura do

nosso Estado.

O Deputado Domingos Sávio* - Obrigado, Deputado Fahim Sawan. De fato, o

momento foi histórico, mas um momento de prenúncio do grande trabalho que temos

pela frente. Temos de estudar essa legislação ambiental. E aí volto a insistir em um

tema: estudar não para flexibilizá-la, para comprometer o meio ambiente, não. Uma

legislação impossível de ser praticada estimula a destruição do meio ambiente

porque, de tão absurda, acaba por ser ignorada e vira objeto de conflito. Não será

multando ou prendendo que salvaremos a natureza; temos de nos unir.

O projeto de que fui autor nesta Casa, já sancionado pelo Governador - e o

Secretário de Meio Ambiente já tomou as medidas para que ele seja colocado em

prática nos órgãos ambientais do Estado -, reflete muito bem esse espírito. O Código

Florestal Brasileiro é uma lei federal, e eu, como Deputado Estadual, não posso

modificá-la; caso contrário, já o teria feito. O Código Florestal Brasileiro vigora desde

1934, sofreu uma pequena modificação na década de 50, e já estamos no século XXI
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regidos por uma legislação de uma época em que não se tinha o menor

conhecimento das técnicas atuais. Portanto, a referida legislação não está sendo

eficaz para preservar o meio ambiente e ainda prejudica quem quer trabalhar, mas o

Congresso não muda o Código Florestal Brasileiro. Esta Assembléia percebeu a

situação, e, com o apoio dos colegas, propusemos um projeto. Vimos que o Código

Florestal tratava de definir - e é muito bom que se defina - a preservação das áreas

nas margens dos rios e córregos, a chamada mata ciliar. Definia também a

preservação no entorno das nascentes - o que é muito bom que se defina e temos de

continuar mantendo essa definição -, mas o Código Florestal não definiu a área de

preservação no entorno das barragens artificiais. Veja bem, no entorno de um

córrego, a área de preservação permanente é de 30m; numa nascente, é de até 50m;

e, nas barragens artificiais, o Código Florestal Brasileiro não definiu qual seria essa

área, da qual não pode ser removida a camada de vegetação para plantio ou para

edificação. Veio um Conselho, o Conama, que estabeleceu que o afastamento seria

de 100m, numa atitude incoerente, colocando um afastamento para a beira de uma

represa artificial, como o Lago de Furnas e o de Três Marias, maior do que para uma

nascente de água, muito maior do que para um rio, onde a água tem correnteza e

provoca erosão.

Foi uma decisão incoerente, sem sentido técnico, sem lógica, que não preserva a

natureza; pelo contrário, fazia com que as pessoas, de alguma maneira,

desrespeitassem a lei e acabassem construindo na beira do lago, na margem do lago,

o que, de fato, é desaconselhável, porque dificulta a conservação, mesmo se tratando

de um lago artificial. Então fizemos uma lei em que não se determinavam os 100m de

afastamento, pois não há lei que diz que deva ser de 100m. E o Conselho, ao criar

essa norma, elaborou-a de forma generalizada, sem um estudo técnico. Pensamos:

vamos fazer uma lei. E nós a fizemos aqui, na Assembléia, e se determinava que o

afastamento seria de, no mínimo, 30m. Os produtores rurais concordaram com isso,

assim como os ambientalistas - quando digo ambientalista, não estou referindo-me a

qualquer um que se intitule ambientalista, porque fica parecendo que virou profissão

ser ambientalista. Há muitos “ambientalóides” por aí se dizendo ambientalistas. Há

pessoas que não entendem nada e querem, às vezes, ganhar algum dinheirinho
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extra, às custas de “ONGs”, entre aspas, que precisam ser questionadas. Portanto,

os ambientalistas, essas pessoas que estudam a biodiversidade, que se dedicam à

ciência ligada à preservação do meio ambiente, também concordaram, tanto que o

meu parecer recebeu voto favorável do IEF, do Igam.

Daí votamos uma lei nesta Casa - a qual foi sancionada pelo Governador - e que

define que, ao invés de 100m de afastamento, devem-se respeitar 30m. Foi um

avanço. Portanto, que o Congresso Nacional se mire nessa ação da Assembleia,

reveja o Código Florestal Brasileiro e respeite o produtor rural, que quer trabalhar,

produzir. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

telespectadores que acompanham os trabalhos pela TV Assembléia, esta data, 10 de

fevereiro, é muito significativa para nós, filiados e militantes do PT, assim como para

os simpatizantes do Partido. Hoje é a data do aniversário do PT, que foi fundado há

29 anos. Trata-se de um partido, como já podemos registrar, que se confunde com a

própria história recente da democratização em nosso país. O PT foi e é - e tenho

certeza de que continuará sendo - o estuário das melhores tradições da esquerda

democrática, dos movimentos sociais progressistas, dos setores comprometidos com

a vida em plenitude em nosso país. O PT surgiu num momento de profundas

transformações políticas, econômicas e sociais no País.

Sem falsa modéstia, como militante desse Partido, posso dizer que, junto com

outros movimentos e outros setores partidários, o PT teve uma grande

responsabilidade na construção da democracia brasileira. É evidente que os

movimentos democráticos e a luta por um país melhor e mais justo sempre existiram

em nosso país, mas não sob a forma de um partido organizado nacionalmente, um

partido que combinou a luta social com a luta institucional. E termos hoje a

responsabilidade maior de governar o Brasil é, sem dúvida, uma experiência

partidária inédita, que transforma o nosso Partido numa das grandes referências da

esquerda no plano internacional.

O PT surge, emerge no interior da contestação à ditadura militar, congregando os
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movimentos sociais resistentes àquele regime de arbítrio. Um partido que surge com

a contribuição do novo sindicalismo. E não foi só o ABC Paulista: em Minas Gerais, o

Vale do Aço e a Região Metropolitana de Belo Horizonte contribuíram muito nessa

nova organização autônoma dos trabalhadores, que agrega também intelectuais,

correntes da esquerda clássica, intelectuais que já militavam em organizações na

clandestinidade. Um partido que surge rigorosamente das bases e que adotou o

princípio da democracia interna como o seu valor maior, mas sempre se mirando na

democracia como um valor universal para a sociedade. Um partido que resgatou a

utopia socialista, mas valorizando e defendendo o fortalecimento desse socialismo

com a afirmação dos valores democráticos, em clara contraposição às experiências

do socialismo do Leste Europeu. Portanto, um partido que adotou a tática do acúmulo

de forças, da combinação da luta institucional com a luta social; que, ainda que

aponte para uma sociedade socialista, trabalha dentro do capitalismo com as regras

construídas democraticamente, mas entende a política e a democracia como

caminhos para que a população tenha acesso a um nível maior de bens, de

informações, de condições e de oportunidades, para que se construa uma verdadeira

sociedade brasileira democrática. O compromisso ético do PT é com a transformação

social em todos os seus níveis e planos: intelectual, moral, cultural, social, econômico

e existencial.

Foi esse o caminho trilhado por milhares de militantes, de filiados, de

parlamentares, de gestores, muitos deles - talvez a maior parte -, certamente,

anônimos, mas afirmando, em cada canto do nosso país, os valores e os princípios

do PT. Um partido que enfrentou as suas primeiras eleições dois anos após sua

fundação, que foi em 10/2/80. Então, já em 1982, ele disputava as eleições. Aqui, em

Minas, com a nossa querida companheira Sandra Starling, candidata ao governo de

Minas, e a nossa também querida Helena Greco, a primeira Vereadora eleita pelo PT

nesta Capital. Um partido que elegeu, também, para esta Assembléia, o Deputado

João Batista dos Mares Guia e, para a Câmara, o Deputado Federal Luiz Soares

Dulci, hoje nosso querido Ministro Dulci. E, ao longo das eleições, foram-se

ampliando suas bancadas no parlamento, e foi-se afirmando o modo petista de

legislar com dedicação, com ética e interlocução com os movimentos sociais,
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buscando o parlamentar do PT, onde estivesse, colocar o Poder Legislativo a serviço

das classes populares, dos movimentos sociais, que, já no início da

redemocratização, exigiam um espaço dessa natureza para vocalizar as suas

necessidades e os seus anseios.

Mas o PT foi além, pois conquistou prefeituras importantes, desenvolveu uma forma

própria de lidar com o Executivo, democratizando as decisões do Executivo,

invertendo prioridades e criando o modo petista de governar. E isso incluiu a adoção

de práticas inovadoras, como o Orçamento Participativo, que contribuíram de maneira

afirmativa para a Constituição promulgada em 1988, com a combinação da

democracia participativa com a democracia representativa, mas sem se esquecer da

necessária presença, respeitada a autonomia destes, nos movimentos sociais. A

nossa compreensão é a de que a luta institucional interage com a luta social e que a

independência e a autonomia de partidos e movimentos são salutares para a

democracia brasileira.

Conseguimos ganhar Capitais importantes, como a nossa querida Belo Horizonte,

em 1992, com a eleição do primeiro Prefeito do PT de Belo Horizonte, Patrus

Ananias, hoje Ministro do Desenvolvimento Social, que foi sucedido pelo nosso

querido e saudoso Prefeito Célio de Castro, que era, na época, do PSB, mas depois

veio a filiar-se, para nosso orgulho, ao PT. O Prefeito Célio de Castro foi sucedido

pelo então Vice-Prefeito Fernando Pimentel, também do nosso Partido dos

Trabalhadores, o qual acabou sendo reeleito como Prefeito da Capital.

Não apenas na Capital o PT se enraizou em nosso Estado. Hoje o PT conta com

659 Vereadores em Minas, praticamente 800 diretórios em funcionamento e mais de

uma centena de Prefeitos. Ou seja, o PT está presente hoje em Minas e no Brasil,

com capilaridade, na dinâmica das instâncias partidárias de seus diretórios, e também

enfrenta, com muita responsabilidade, os desafios da gestão pública, com Vice-

Prefeitos e Prefeitos e integrando governos em aliança com outros partidos da nossa

base maior, que é a base que sustenta o governo Lula.

Este governo Lula é talvez a maior conquista e a maior responsabilidade já

enfrentada pelo PT em sua história. Muitos duvidavam da capacidade do nosso

Partido em bem governar o Brasil. Muitos enxergavam, no PT, os xiitas - aliás, alguns
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ainda enxergam -, os radicais, aqueles que não dariam conta de governar o nosso

país. Mas o PT mostrou a que veio, com o governo Lula, os seus Ministros e o

inestimável apoio de partidos que compartilham a responsabilidade de governar o

Brasil. Também sabemos e compreendemos que governar o Brasil não é tarefa

exclusiva de uma liderança ou de um partido político, mas, sim, uma tarefa que impõe

uma construção maior, que envolva segmentos da sociedade e também outros

partidos que, apesar de algumas diferenças de compreensão sobre o nosso país,

apresentam, neste momento, uma visão comum sobre como retomar o

desenvolvimento econômico com distribuição de renda. Talvez essa seja a

construção mais importante do momento do nosso partido, o PT, que é promover a

justiça social, promover uma melhor distribuição de renda e fazer com que o maior

número de brasileiros e brasileiras tenham maior oportunidade de acesso à

educação, à alimentação, à geração de emprego e também ao desfrute dos bens que

sempre estiveram pouco acessíveis à maioria do povo brasileiro.

Portanto, neste momento, neste dia 10 de fevereiro, em que o PT completa 29 anos

de idade, podemos dizer que cumprimos uma trajetória exitosa. É evidente que se

trata de uma trajetória também com problemas, com dificuldades e, às vezes, com

insucessos e divergências, algumas até artificiais e muitas vezes com exagero na

disputa pelo poder interno, que faz com que algumas das nossas lideranças se

esqueçam dessa trajetória tão luminosa do nosso partido. No entanto não tenho

nenhuma dúvida em afirmar, como cidadão brasileiro e sobretudo como militante de

sempre do nosso partido, que, desde o início da década de 80, tenho muito orgulho

em ser filiado ao PT por mais da metade da minha vida. E continuarei sendo, e digo

que o nosso partido ainda tem uma contribuição muito grande a dar ao País e ao

Estado de Minas Gerais.

Hoje o PT tem o Presidente da República, 559 Prefeitos, o mesmo número de Vice-

Prefeitos, 5 Governadores, quase uma centena de Senadores e Deputados Federais

e, como já disse, mais de 4 mil Vereadores espalhados pelo País. O PT tem ainda, e

principalmente, o respeito de boa parcela da população e uma presença, que

pretendemos cada vez maior e melhor, nos movimentos sociais.

No dia do aniversário do PT, presto uma homenagem ao partido na Assembléia, na
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pessoa do nosso novo Líder, Deputado Padre João, que tão bem expressa não só a

história do PT, mas também a contribuição tão plural de setores importantes da

sociedade brasileira que abraçaram essa causa. Presto minha homenagem também

na pessoa de tantos anônimos, alguns certamente nos ouvindo pela TV Assembléia

Legislativa, alguns que já não estão entre nós; e de alguns mais conhecidos, como

Henfil, Chico Mendes, nosso saudoso Célio de Castro, seu Joaquim, Padre Lage,

Mílton Freitas, e tantos que não estão entre nós, hoje, para compartilhar este

momento tão bonito e desafiador que vive o Brasil na luta pela justiça social, pela

inclusão das pessoas e pela afirmação de uma sociedade verdadeiramente

democrática, sem perder a utopia do socialismo, mas lutando desde já pelo bem e

pela vida das pessoas. Da mesma forma, Padre João, afirmando um princípio e um

valor de que o PT nunca pode abrir mão: o respeito às suas diferenças internas, quer

minoritárias, quer não. Cada militante, cada cidadão, cada segmento, cada tendência

do PT, por menor que seja numericamente, teve e tem grande contribuição nessa

construção plural que é o PT. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, na pessoa do

qual cumprimento todos os companheiros Deputados e Deputadas presentes à

reunião desta tarde de terça-feira; cumprimento ainda a imprensa mineira aqui

presente, que tem feito a cobertura das atividades desta Casa e divulgado os

trabalhos legislativos para todo o povo de Minas Gerais; e também toda a população

mineira, notadamente a população norte-mineira.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero manifestar inicialmente minha satisfação com

o importante encontro que ocorre neste momento - hoje, dia 10, e amanhã, dia 11 -,

na nossa Capital, Brasília, em que centenas, se não milhares, de Prefeitos de todo o

País participam de uma macroaudiência com o governo federal - os Mnistros e,

principalmente, o Presidente Lula. Ações como essa, principalmente quando fogem

do caráter político por não acontecerem às vésperas de eleições, são muito

importantes, porque é necessário que os Prefeitos conheçam um pouco mais os

caminhos difíceis e tortuosos de Brasília e do governo federal.
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Nesse encontro, serão anunciados aos Prefeitos, pelo governo federal, dois

programas fundamentais. O primeiro é a renegociação da dívida de todos os

Municípios brasileiros com o INSS. Uma dívida que se acumula por várias décadas,

que já teve uma negociação na década de 90 e outra pálida renegociação na década

de 2000. No entanto não oferecem condições para que os Municípios possam pagar

essas dívidas, e estão pagando dívidas passadas com a parcela atual que o

Município deve ao governo federal.

Vários episódios decorreram dessa dívida dos Municípios. Recentemente, a Polícia

Federal interveio, por determinação judicial, invadindo casas de Prefeitos e

prendendo-os, muitos deles absolutamente inocentes e que trabalhavam na defesa

dos seus Municípios. Caríssimo Padre João, já disse isso aqui várias vezes,

referindo-me aos Municípios de Almenara e Salto da Divisa, quando a Polícia

Federal, covarde e injustamente, levou presos seus Prefeitos por estarem, única e

exclusivamente, defendendo os interesses de seus Municípios. Publicaram licitação

no “Minas Gerais”, pediram autorização legislativa para contratação de um escritório

de advocacia, e só apareceu aquele escritório. Posteriormente, foram surpreendidos,

como todo o povo brasileiro, com a notícia de que os advogados daquele escritório

teriam um acordo com o Juiz para facilitar uma sentença. Em nenhum momento,

esses Prefeitos solicitaram a devolução do dinheiro sequestrado, mas queriam

apenas a liberação dos Municípios do Siaf, para que, pelo menos, sobrasse algum

recurso para tocar as obras e pagar o custeio dos Municípios.

E hoje vemos essa peregrinação a Brasília. Espero que, ao final dessa audiência

dos Prefeitos com o Presidente Lula, eles possam, sem nenhum tipo de burocracia

nem empecilho, iniciar a renegociação das dívidas com o governo federal. O

anunciado foi que a dívida poderá ser paga em 20 anos - 240 meses. Assim poderá

sobrar algum recurso para que os Prefeitos possam administrar seus Municípios.

Estou muito feliz com essa notícia, pois o Presidente Lula, mais uma vez, acerta em

cheio, ao propor esse encontro com os Prefeitos. Espero que o desenrolar seja

menos burocrático e mais ágil para que as Prefeituras se vejam livres dessa dívida

que herdaram de seus antecessores durante décadas. Outro motivo do encontro em

Brasília é que as Prefeituras possam ter alguma linha de crédito nos bancos oficiais e
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possam adquirir máquinas e veículos nos moldes do que o Governador Aécio Neves

fez em Minas Gerais, o que culminou com o perdão da dívida das Prefeituras. Elas

lucraram muito, e, graças a Deus, quase todos os Municípios de Minas Gerais

possuem uma máquina, uma retroescavadeira, uma pá-carregadeira, um trator, um

caminhão, enfim, um veículo novo para ajudar o seu Município.

Ações iguais a essa têm de ser repetidas. Até proporemos o envio de um ofício de

congratulações ao Presidente Lula. Farei isso em meu nome, em nome de meu

partido, e acredito que também em nome do PT e de outros partidos que são base de

apoio do Presidente Lula no Congresso Nacional. Espero que ações como essa se

repitam.

Um outro ponto que deveria fazer parte dessa pauta é o transporte escolar.

Estamos vendo uma verdadeira maratona, uma verdadeira luta, um desafio constante

das Prefeituras para, pelo menos, tornar disponível à população um transporte

escolar seguro, digno e de qualidade para os nossos alunos em todo o Brasil.

Estamos vendo um esforço muito grande da Secretária Vanessa complementando os

recursos que vêm de Brasília, ajudando Prefeito a adquirir um veículo, um ônibus, a

consertar outro ônibus. Na verdade, o transporte escolar em Minas Gerais,

principalmente nos pequenos Municípios, está absolutamente sucateado. Não há

dinheiro para a gasolina, e a imprensa mostra, de vez em quando, um ônibus que

circula sem cinto de segurança, com pneu estragado, já bem “derrubado”. Na

verdade, isso é um reflexo, um retrato do que está acontecendo no transporte escolar

no interior do nosso Estado.

Proporemos alguma ação também no intuito de o governo federal disponibilizar aos

Municípios uma linha de crédito para aquisição de veículos novos. Os veículos que

transportam os alunos no interior de Minas Gerais, nos pequenos Municípios, são

antigos, não deveriam estar rodando, não oferecem qualidade, muitos não oferecem

segurança aos nossos alunos. Penso que chegou a hora de o governo federal

também entrar nessa linha, atender a essas reivindicações e socorrer os Municípios

no transporte escolar.

Eu fazia uma conta, caro Deputado Doutor Viana, relativa aos Municípios. O

Município que consegue economizar no pagamento de pessoal, no pagamento em
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dia dos salários, no pagamento do 13º salário, se for muito eficiente, consegue

comprometer 50% das suas receitas. O percentual de 25% é da educação; 15%, a

partir deste ano, será da saúde, e o Município que não aplicar 15% na saúde terá

problema na sua prestação de contas, ficará bloqueado tanto no governo federal

quanto no governo do Estado. As Câmaras consomem de 6% a 8%. Somando,

estamos falando de uma receita comprometida de 96% a 98%: 50% para pagamento

de pessoal, 25% nos investimentos da educação, 15% nos investimentos da saúde, e

6% a 8% são o repasse mensal da Câmara. Sobram 2% a 4% para que o Município

compre remédio, adquira merenda escolar, pague dívidas do INSS, da Copasa, da

Cemig, faça investimento. Noventa e nove por cento dos Municípios mineiros não têm

dinheiro para nenhum tipo de investimento. O Município pequeno, que recebe 0,6%

do FPM, caro Deputado Getúlio Neiva - o que deve incluir a grande massa dos

Municípios mineiros e brasileiros -, não tem, no final do mês, R$10.000,00 para

comprar um pneu para um ônibus, para mandar consertar um veículo da saúde, para

fazer uma pequena obra, para consertar um calçamento estragado. Não sobram

R$10.000,00 por mês.

Os Municípios estão aí com o pires na mão. Não podem inventar impostos, porque

estes fazem parte das taxas determinadas pela Constituição. Tem de haver socorro -

o único que existe é o dos governos estadual e federal. O Governador Aécio Neves

tem ajudado muito os Municípios mineiros na área da saúde, no Pro-Hosp, com

recursos repassados às equipes Saúde da Família, nos subsídios que são

distribuídos na cesta básica de medicamentos no final do mês, assim como na

educação - no que é possível -, elaborando convênio com o Município para a reforma

e a ampliação de uma escola municipal; todavia estava faltando ajuda do governo

federal. Sinto-me feliz, pois vejo que a maioria dos Municípios de Minas Gerais ou de

todo o Brasil está reunida hoje em Brasília, onde terá acesso a informações, projetos

e convênios que já deveriam ter ocorrido há muito tempo.

Queria apenas citar algo, meu caro Deputado Doutor Viana. No Município de Rubim

- Jequitinhonha -, o Prefeito Evandro, recém-eleito, tomou posse no dia 1º de janeiro.

No dia 10 de janeiro, houve um seqüestro dos recursos do Município no valor de

R$80.000,00 para o pagamento de dívidas contraídas com o governo federal, dívidas
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do INSS. Mais outro seqüestro está previsto para hoje, dia 10 de fevereiro, no valor

de R$104.000,00. Indagou o que poderia fazer. Foi eleito e já recebeu o Município

com o dever de efetuar o pagamento de dezembro e os credores batendo às portas

da Prefeitura. No dia 10, quando mal havia esquentado a cadeira, foi surpreendido

com a retenção, o seqüestro de R$80.000,00, por parte do INSS, de uma dívida de

R$6.000.000,00. Se juntar todo o recurso durante todo o mandato, não chegará a

essa dívida de R$6.000.000,00. Portanto está de parabéns o governo federal, o

governo Lula.

Sr. Presidente, finalizando, só espero que, neste trâmite burocrático que virá agora,

o governo libere os milhões de reais que foram seqüestrados da grande maioria das

Prefeituras, no dia 10 de janeiro, por parte do INSS, atendendo a uma ação judicial.

Ficam aí os meus cumprimentos ao Presidente Lula e a minha esperança de que, a

partir de agora, os Prefeitos possam respirar um pouco mais e pelo menos ter

condições de administrar o orçamento que está engessado, pois não sobra nada para

investimento em nenhum Município brasileiro. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Meu caro Presidente Doutor Viana, Deputados e

Deputadas, caros telespectadores da TV Assembléia, boa-tarde! Deputado Carlos

Pimenta, ouvi atentamente o seu pronunciamento, e, por coincidência, a região sobre

a qual V. Exa. fala também é uma área da nossa atuação. Estivemos visitando todos

esses Prefeitos no recesso parlamentar - foram visitados mais de 45 Municípios.

Vemos com tristeza que os Prefeitos se sentem anestesiados, sem saber como

começar a trabalhar, não em razão da dívida fundada, mas sim da dívida vencida de

imediato e, sobretudo, das retenções que são feitas, especialmente pelo governo

federal, das cotas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM. Temos de

ressaltar, é claro, que, no ano passado, já no último mês, o governo Lula concedeu

mais um ponto percentual sobre o FPM, que vigorou apenas no final do ano e

vigorará a partir deste ano. Então teremos 12 meses de uma arrecadação um

pouquinho maior. E isso, se levarmos em conta aqueles descontos feitos em folha,

Deputado Carlos Pimenta, sobretudo descontos, em sua maioria indevidos, pois o

Fiscal do INSS chega à Prefeitura, notifica-a, e o Prefeito, para ficar livre, confessa
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qualquer dívida, porque não sabe o que aconteceu há 10 anos.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Deputado Getúlio, solicito-lhe 30

segundos apenas para cumprimentar o Prefeito Souza, de São João do Paraíso, aqui

presente. Ele estava sentado ali, e eu não fiz isso antes, porque não o vi, e pensei

que ele estivesse trabalhando, pois, quando vem a Belo Horizonte, é para trabalhar -

e muito. Gostaria ainda de dar o meu abraço ao João Caititu, Secretário de Meio

Ambiente, o qual também está presente. Os meus cumprimentos, Souza, e ainda, na

sua pessoa, quero cumprimentar os Prefeitos de Minas Gerais e de todo o Brasil,

que, com muita força de vontade, estão iniciando seus mandatos. Peço a Deus que o

abençoe e lhe dê força para que possa trazer muita luz e qualidade de vida ao povo

de São João do Paraíso. Muito obrigado, Deputado Getúlio.

O Deputado Getúlio Neiva - Muito obrigado, Deputado Carlos Pimenta. Ressalto

especificamente um aspecto interessante da vida municipal. Espera-se que o Prefeito

faça tudo que cabe aos governos estadual e municipal. Embora a Carta Magna de

1988, que passou a vigorar em 1889, inclua o Município e o Estado como entes

federados, lamentavelmente a redistribuição dos recursos federais não têm sido

condizentes com o que ela diz. É impressionante como a força do Estado se coloca

contra os próprios representantes do povo, que também ajudam a constituir este

Estado, os entes federados, os Municípios. Há casos, Sr. Presidente... Conto os

casos e cito as fontes corretas. No meu caso particular, tenho as minhas contas

pessoais. Minha conta bancária foi bloqueada pelo INSS em 3 de outubro do ano

passado, faltando dois dias para as eleições. E o interessante é que isso se deu por

dívida de Prefeitos que me antecederam na Prefeitura. Mas eles não agiram errado

nem ficaram devendo, e sim confessaram aquilo que o Fiscal do INSS anotou, para

que pudessem fazer o parcelamento dos débitos.

Na visita que os Prefeitos estão fazendo a Brasília, há a necessidade de as

entidades representativas dos Municípios exporem de forma clara para o governo

esse equívoco, o erro dramático em que se determina como dívidas das Prefeituras

chegam praticamente a R$54.000.000.000,00. Em sua grande parte, essas dívidas

não existem. Aquilo mesmo que foi decidido pelo governo federal, a redução de

multas de 100% sobre o valor de uma anotação para as empresas, não vale para as
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Prefeituras. É preciso que o tratamento dado às empresas de parcelamento de débito

com o INSS seja também concedido às Prefeituras. Se existe a dívida quirografária,

dívida anotada no papel - atualmente dizemos que se trata de uma dívida digital -, ela

está no computador. Ninguém sabe se ela é real, mas a dívida existe, e, se forem

colocados os dispositivos aplicados à iniciativa privada sobre essas dívidas que

dizem que os Municípios têm, elas cairão para muito menos da metade. Então a

virtualidade dessa dívida precisa ser encarada com seriedade. Não adianta o governo

colocar em sua dívida ativa um montante fabuloso para receber dos Municípios, dos

Estados ou das empresas, se já “abriu as pernas” das empresas. As empresas

puderam fazer o seu remanejamento de dívida, tiveram a redução das multas

aplicadas pelo governo federal, mas os Municípios não. No caso específico da minha

cidade, Teófilo Otôni, caro Presidente, o fato é ainda mais interessante. O INSS

concedeu ao Juizado de Primeira Instância autoridade para fazer as cobranças.

Acionamos a Justiça Federal, que decidiu a nosso favor, e o Juiz de Primeira

Instância não aceita a decisão do Juiz Federal. Está havendo um conflito de

competência, mas, sobretudo, uma irracionalidade.

A virtualidade desse crédito que o governo diz ter junto às Prefeituras precisa ser

desvendada. Da mesma forma que uma Prefeitura tem o seu débito quirografário num

montante bastante elevado, há advogados especializados que estão com recursos

ganhos na primeira e na segunda instâncias, mostrando que o crédito é até maior do

que o débito descontado na sua folha, na origem do Fundo de Participação dos

Municípios. Seria interessante que esta Casa, que representa o Estado e suas várias

regiões, convocasse, especialmente por meio da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, os advogados especializados nessa área. Os

empréstimos ARO foram tomados no passado pelos Prefeitos e diluídos no prazo de

10, 15, 20 e 30 anos. Os atuais Prefeitos são obrigados a assumir as dívidas do INSS

que foram compensadas, mas não existem. Foram compensadas simplesmente

porque o agente fiscal teve preguiça de olhar a documentação da Prefeitura e conferir

o que foi pago ou porque o Prefeito, preguiçoso ou temeroso de não manter suas

contas em dia, com uma Certidão Negativa de Débito - CND -, em virtude de um

parcelamento aceita e confessa uma dívida que não existe.
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Sr. Presidente, é isso a que estou assistindo, ao visitar todas as Prefeituras.

Conheço o exemplo de Rubim, citado pelo Deputado Carlos Pimenta, que é real. O

mesmo ocorre em Ataléia. É preciso que nós, Deputados, debrucemo-nos sobre esse

assunto e, daqui de Minas Gerais, façamos esse questionamento à direção regional

do INSS. Não há necessidade de brigarmos em Brasília, porque, de fato, podemos

convocar 1, 2, 3 ou 10 advogados especialistas que podem fazer o levantamento

desses débitos e créditos, ajuizar sentenças e ganhá-las na Justiça. Paralelamente,

devemos fazer um trabalho junto à Justiça, para que não seja permitido ao INSS

continuar retirando das Prefeituras o que é essencial à sua manutenção.

Nós, municipalistas, sofremos muito. Além de alguns termos sido Prefeitos,

recebemos diariamente os Prefeitos e os Vereadores para discutir os problemas. Na

minha região, que é muito pobre, é normal uma Prefeitura confessar débito que não

existe. Quase todas o fazem e, dessa forma, ficam no limite de saturação de crédito,

sem poder colocar um projeto em andamento porque não têm como provar sua

capacidade de endividamento, de pagamento, em virtude de a contabilidade não

fechar. Há retenção de recursos não apenas do FPM mas também do ICMS.

Essa preocupação deve ser levada à Comissão de Fiscalização desta Casa, para

buscar uma posição, um clareamento dessa situação, mapeando até o volume de

ações existentes no INSS contra as Prefeituras ou vice-versa. Não é possível que não

se possa fazer um acerto de contas, um comparativo, estabelecendo um

comportamento diferenciado. Por que aos empresários é concedido um benefício de

redução violenta de suas multas e o mesmo não ocorre com os Municípios? Acho que

estamos trabalhando com dois pesos e duas medidas.

Haverá dois dias de festa em Brasília: hoje e amanhã. Numa delas, a Ministra Dilma

Rousseff será apresentada aos Prefeitos como futura candidata a Presidência da

República.

Sei que o Presidente da República vai também oferecer aos Prefeitos uma enorme

série de projetos e programas. Sei que vai falar muito do PAC, dizer que precisa

cumprir os objetivos do PAC, mas há que se olhar o outro lado da questão: a maioria

dos Prefeitos não consegue tirar o dinheiro da Caixa Econômica Federal. O governo

federal faz o convênio, deposita, mas a burocracia é tão grande e o número de
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servidores que a Caixa tem na área técnica e de engenharia para verificar os projetos

é tão pequeno que não se consegue tirar o dinheiro. Não adianta que o PAC vá dar o

dinheiro. Até agora, em dois anos o PAC só realizou 11% das obras. Daquilo que

quirograficamente - gosto muito desta palavra - colocaram do PAC, aquele dinheirão,

em dois anos só 11% foram realizados. Agora o Presidente da República está

fazendo um apelo para os Prefeitos aplicarem o dinheiro. Mas, para que apliquem o

dinheiro, é preciso que a burocracia diminua. Para que apliquem esse dinheiro, é

preciso que se desonere a transferência do FPM, dessa carga de 6% tomada

obrigatoriamente para quitar débitos, muitas vezes inexistentes, do INSS.

Essas verdades precisam ser ditas. São assuntos complicados para a maioria da

população, mas são eles que nos afligem, que prejudicam a administração local, que

prejudicam a atuação do Prefeito, o desenvolvimento das atividades normais de uma

Prefeitura, que não consegue levantar os recursos necessários para fazer sua

administração local funcionar a contento, de acordo com os cidadãos.

É uma queixa genérica dos Prefeitos a quem visitei ao longo do nosso recesso

parlamentar. Graças a Deus, viajamos muito, conversamos muito, temos muitos

Prefeitos bons, a grande maioria dos Prefeitos que estão assumindo as Prefeituras

são sérios e bons. Há uma perspectivas de realmente podermos alcançar outro

patamar.

Em nossa região temos de louvar e agradecer ao governo Aécio Neves três

decisões importantes. A primeira delas dependeu da Assembléia, o ICMS Solidário,

que vai ampliar o volume de receita dos Municípios mais pobres de Minas Gerais,

mais o Projeto Travessia. Aliás, dia 18 teremos o lançamento das primeiras obras,

com licitações prontas das obras da Copanor, para colocar rede de esgoto tratado e

rede de água tratada em mais de 600 localidades do Nordeste e do Norte de Minas

Gerais. É claro que quase a metade dos Prefeitos não conseguiram entrar nessa

primeira leva da licitação, porque as Câmaras Municipais não aprovaram as leis que

autorizavam o ingresso do Município no programa da Copanor. Tenho feito um apelo

aos Prefeitos e volto a apelar publicamente aos Vereadores e aos cidadãos de cada

cidade onde a obra não vai acontecer agora. A obra só irá acontecer no momento em

que a Câmara aprovar o ingresso do Município na Copanor, junto a um compromisso
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que se assume no governo do Estado.

Tenho a certeza de que teremos dias melhores em 2009, mas é preciso aproveitar

e refletir aqui sobre o que acontece hoje em Brasília. Se há um encontro com 4 mil

Prefeitos em Brasília para pedir ajuda, o melhor a ser feito seria o governo federal

reconhecer que os Prefeitos devem ser tratados como os proprietários de empresas.

As empresas têm mais vantagem no acerto de contas com o INSS do que as

Prefeituras de Minas Gerais e talvez as de todo o Brasil.

Esse é o apelo que fazemos, Sr. Presidente, na tentativa de que isso repercuta, de

que alguém escute, e que já passe a valer a partir desse grande encontro de

Prefeitos. Todos eles estarão voltando amanhã ou depois de amanhã, e somos nós

que iremos recebê-los aqui em Belo Horizonte. Um abraço.

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.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação apresentada

nesta reunião pelo Deputado Inácio Franco - informando a indicação dos Deputados

Wander Borges e Rômulo Veneroso para Vice-Líderes do Bloco Parlamentar Social -

BPS -. (Ciente. Publique-se.).

O Sr. Presidente - Em nosso nome, em nome da Mesa e de todos os Deputados

desta Assembléia, parabenizamos o Partido dos Trabalhadores por mais este ano de

existência. Continue, com muito êxito, defendendo os interesses da sociedade

brasileira!

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 11,
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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 é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

- O Sr. Presidente designou na 5ª Reunião Ordinária, em 11/2/2009, os membros

das seguintes Comissões:

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei nº

18.865. Pelo BSD: efetivos - Lafayette de Andrada e Domingos Sávio; suplentes -

Luiz Humberto Carneiro e Dalmo Ribeiro Silva. Pelo BPS: efetivo - Tiago Ulisses;

suplente - Inácio Franco. Pelo PT: efetivo - Almir Paraca; suplente - Padre João. Pelo

PMDB: efetivo - Sávio Souza Cruz; suplente - Gilberto Abramo. Designo. Às

Comissões.

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei nº

18.869. Pelo BSD: efetivo - Zé Maia; suplente - Fahim Sawan. Pelo BPS: efetivo -

Chico Uejo; suplente - Rosângela Reis. Pelo DEM: efetivo - Delvito Alves; suplente -

Jayro Lessa. Pelo PDT: efetivo - Tenente Lúcio; suplente - Alencar da Silveira Jr. Pelo

PP: efetivo - Vanderlei Jangrossi; suplente - Gil Pereira. Designo. Às Comissões.

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Vetos Parciais às Proposições de

Lei nºs 18.876, 18.877 e 18.947. Pelo BSD: efetivos - Lafayette de Andrada e

Domingos Sávio; suplentes - Zé Maia e Fahim Sawan. Pelo BPS: efetivo - Wander

Borges; suplente - Fábio Avelar. Pelo PDT: efetivo - Sebastião Helvécio; suplente -

Tenente Lúcio. Pelo PP: efetivo - Gil Pereira; suplente - Vanderlei Jangrossi. Designo.

Às Comissões.

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre os Vetos Totais às Proposições de

Lei nºs 18.939, 18.941 e 18.953. Pelo BSD: efetivo - Dalmo Ribeiro Silva; suplente -

Eros Biondini. Pelo BPS: efetivo - Gláucia Brandão; suplente - Rosângela Reis. Pelo

PT: efetivo - Durval Ângelo; suplente - Paulo Guedes. Pelo PMDB: efetivo - Ivair

Nogueira; suplente - Antônio Júlio. Pelo DEM: efetivo - Maria Lúcia Mendonça;

suplente - Delvito Alves. Designo. Às Comissões.

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre os Vetos Parciais às Proposições de
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Lei nºs 18.922 e 18.956. Pelo BSD: efetivo - Eros Biondini; suplente - Braulio Braz..

Pelo BPS: efetivo - Neider Moreira; suplente - Doutor Rinaldo. Pelo PT: efetivo -

Padre João; suplente - André Quintão. Pelo PMDB: efetivo - Antônio Júlio; suplente -

Adalclever Lopes. Pelo DEM: efetivo - Ruy Muniz; suplente - Gustavo Valadares.

Designo. Às Comissões.

Comissão de Administração Pública. Pelo BSD: efetivos - Domingos Sávio e

Lafayette de Andrada; suplentes - Fahim Sawan e Mauri Torres. Pelo BPS: efetivos -

Délio Malheiros e Neider Moreira; suplentes - Inácio Franco e Wander Borges. Pelo

PT: efetivo - Padre João; suplente - André Quintão. Pelo PMDB: efetivo - Ivair

Nogueira; suplente - Gilberto Abramo. Pelo DEM: efetivo - Elmiro Nascimento;

suplente - Delvito Alves. Designo. Às Comissões.

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Pelo BSD: efetivo - Ademir

Lucas; suplente - Domingos Sávio. Pelo BPS: efetivo - Wander Borges; suplente -

Doutor Rinaldo. Pelo PT: efetivos - Cecília Ferramenta e Paulo Guedes; suplentes -

Almir Paraca e Maria Tereza Lara. Pelo PDT: efetivo - Carlos Pimenta; suplente -

Sebastião Helvécio. Designo. Às Comissões.

Comissão de Constituição e Justiça. Pelo BSD: efetivos - Dalmo Ribeiro Silva e

Ronaldo Magalhães; suplentes - Ademir Lucas e Célio Moreira. Pelo BPS: efetivos -

Chico Uejo e Sebastião Costa; suplentes - Délio Malheiros e Neider Moreira. Pelo PT:

efetivo - Maria Tereza Lara; suplente - Padre João. Pelo PMDB: efetivo - Gilberto

Abramo; suplente - Antônio Júlio. Pelo DEM: efetivo - Delvito Alves; suplente -

Gustavo Valadares. Designo. Às Comissões.

Comissão de Cultura. Pelo BSD: efetivo - Juninho Araújo; suplente - Domingos

Sávio. Pelo BPS: efetivo - Gláucia Brandão; suplente - Rômulo Veneroso. Pelo

PMDB: efetivo - Getúlio Neiva; suplente - Vanderlei Miranda. Pelo PCdoB: efetivo -

Carlin Moura; pelo PDT: suplente - Sebastião Helvécio. Pelo PP: efetivo - Vanderlei

Jangrossi; suplente - Dimas Fabiano. Designo. Às Comissões.

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Pelo BSD: efetivo - Walter

Tosta; suplente - Dalmo Ribeiro Silva. Pelo BPS: efetivo - Délio Malheiros; suplente -

Tiago Ulisses. Pelo PMDB: efetivo - Adalclever Lopes; suplente - Sávio Souza Cruz.

Pelo DEM: efetivo - Leonardo Moreira; suplente - Delvito Alves. Pelo PP: efetivo - Gil
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Pereira; suplente - Vanderlei Jangrossi. Designo. Às Comissões.

Comissão de Direitos Humanos. Pelo BSD: efetivo - Arlen Santiago; suplente - Eros

Biondini. Pelo BPS: efetivo - Antônio Genaro; suplente - Gláucia Brandão. Pelo PT:

efetivo - Durval Ângelo; suplente - Maria Tereza Lara. Pelo PMDB: efetivo - Vanderlei

Miranda; suplente - Ivair Nogueira. Pelo DEM: efetivo - Ruy Muniz; suplente - Maria

Lúcia Mendonça. Designo. Às Comissões.

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática. Pelo BSD: efetivos -

Dalmo Ribeiro Silva e Deiró Marra; suplentes - Ana Maria Resende e Arlen Santiago.

Pelo BPS: efetivo - Gláucia Brandão; suplente - Rosângela Reis. Pelo DEM: efetivo -

Maria Lúcia Mendonça; suplente - Ruy Muniz. Designo. Às Comissões.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pelo BSD: efetivos - Zé Maia

e Lafayette de Andrada; suplentes - Luiz Humberto Carneiro e Mauri Torres. Pelo

BPS: efetivos - Inácio Franco e Juarez Távora; suplentes - Antônio Carlos Arantes e

Chico Uejo. Pelo PT: efetivo - Adelmo Carneiro Leão; suplente - André Quintão. Pelo

PMDB: efetivo - Antônio Júlio; suplente - Gilberto Abramo. Pelo DEM: efetivo - Jayro

Lessa; suplente - Leonardo Moreira. Designo. Às Comissões.

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Pelo BSD: efetivo -

Irani Barbosa; suplente - Célio Moreira. Pelo BPS: efetivo - Fábio Avelar; suplente -

Délio Malheiros. Pelo PT: efetivo - Almir Paraca; suplente - Carlos Gomes. Pelo

PMDB: efetivo - Sávio Souza Cruz; suplente - Adalclever Lopes. Pelo PP: efetivo - Gil

Pereira; suplente - Vanderlei Jangrossi. Designo. Às Comissões.

Comissão de Minas e Energia. Pelo BSD: efetivos - Célio Moreira e Rêmolo Aloise;

suplentes - Luiz Humberto Carneiro e Ronaldo Magalhães. Pelo BPS: efetivo - Tiago

Ulisses; suplente - Wander Borges. Pelo PMDB: efetivo - Sávio Souza Cruz; suplente

- Adalclever Lopes. Pelo DEM: efetivo - Gustavo Valadares; suplente - Elmiro

Nascimento. Designo. Às Comissões.

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial. Pelo BSD: efetivo - Domingos

Sávio; suplente - Ana Maria Resende. Pelo BPS: efetivos - Antônio Carlos Arantes e

Chico Uejo; suplentes - Fábio Avelar e Inácio Franco. Pelo PT: efetivo - Carlos

Gomes; suplente - Cecília Ferramenta. Pelo PP: efetivo - Vanderlei Jangrossi;

suplente - Gil Pereira. Designo. Às Comissões.
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Comissão de Redação. Pelo BSD: efetivos - Ana Maria Resende, Braulio Braz e

Ronaldo Magalhães; suplentes - Ademir Lucas, Mauri Torres e Lafayette de Andrada.

Pelo PMDB: efetivo - Gilberto Abramo; suplente - Antônio Júlio. Pelo PP: efetivo -

Dimas Fabiano; suplente - Pinduca Ferreira. Designo. Às Comissões.

Comissão de Saúde. Pelo BSD: efetivos - Carlos Mosconi e Fahim Sawan;

suplentes - Arlen Santiago e Rêmolo Aloise. Pelo BPS: efetivo - Doutor Rinaldo;

suplente - Antônio Genaro. Pelo DEM: efetivo - Ruy Muniz; suplente - Elmiro

Nascimento. Pelo PDT: efetivo - Carlos Pimenta; suplente - Sebastião Helvécio.

Designo. Às Comissões.

Comissão de Segurança Pública. Pelo BSD: efetivo - João Leite; suplente - Zé

Maia. Pelo BPS: efetivo - Rômulo Veneroso; suplente - Sebastião Costa. Pelo PT:

efetivo - Maria Tereza Lara; suplente - Durval Ângelo. Pelo PDT: efetivo - Tenente

Lúcio; suplente - Carlos Pimenta. Pelo PP: efetivo - Pinduca Ferreira; suplente - Gil

Pereira. Designo. Às Comissões.

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social. Pelo BSD: efetivo - Walter

Tosta; suplente - Ronaldo Magalhães. Pelo BPS: efetivo - Rosângela Reis; suplente -

Djalma Diniz. Pelo PMDB: efetivo - Ivair Nogueira; suplente - Getúlio Neiva. Pelo

DEM: efetivo - Elmiro Nascimento; suplente - Maria Lúcia Mendonça. Designo. Às

Comissões.

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Pelo BSD: efetivos - Irani

Barbosa e Rêmolo Aloise; suplentes - Célio Moreira e Juninho Araújo. Pelo BPS:

efetivo - Djalma Diniz; suplente - Juarez Távora. Pelo PMDB: efetivo - Adalclever

Lopes; suplente - Sávio Souza Cruz. Pelo DEM: efetivo - Gustavo Valadares; suplente

- Elmiro Nascimento. Designo. Às Comissões.

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo. Pelo BSD: efetivos -

Braulio Braz e Eros Biondini; suplentes - Deiró Marra e Zezé Perrella. Pelo BPS:

efetivo - Antônio Carlos Arantes; suplente - Antônio Genaro. Pelo PDT: efetivo -

Tenente Lúcio; suplente - Alencar da Silveira Jr. Designo. Às Comissões.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 10/2/2009, as seguintes comunicações:
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Do Deputado Elmiro Nascimento notificando o falecimento da Sra. Maria Aparecida

Faria, ocorrido em 5/2/2009, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sávio Souza Cruz notificando o falecimento da Sra. Nádia Junqueira

Ribeiro, ocorrido em 6/2/2009, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Mauri Torres notificando o falecimento do Sr. Heber Passos, ocorrido

em 9/2/2009, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 2009

ATAS

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 11/2/2009

Presidência dos Deputados Weliton Prado, Hely Tarqüínio e Almir Paraca

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

Correspondência: Mensagem nº 341/2009 (encaminhando o Projeto de Lei nº

3.008/2009), do Governador do Estado - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação

de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.009 a 3.018/2009 - Requerimentos nºs 3.289 a

3.294/2009 - Requerimento do Deputado Doutor Viana - Comunicações:

Comunicações dos Deputados Domingos Sávio, Luiz Humberto Carneiro e Carlos

Pimenta - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Paulo Guedes, Almir Paraca,

Zé Maia, Lafayette de Andrada e Weliton Prado - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações - Designação de Comissões:

Comissões Especiais para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei nº

18.865, sobre o Veto Total à Proposição de Lei nº 18.869, sobre os Vetos Parciais às

Proposições de Lei nºs 18.876, 18.877 e 18.947, sobre os Vetos Totais às

Proposições de Lei nºs 18.939, 18.941 e 18.953 e sobre os Vetos Parciais às

Proposições de Lei nºs 18.922 e 18.956 - Comissões Permanentes - Votação de

Requerimentos: Requerimento do Deputado Doutor Viana; aprovação - Requerimento

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

Requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do Deputado

Domingos Sávio - Requerimento do Deputado Padre João; deferimento; discurso do

Deputado Weliton Prado - Requerimento do Deputado Gilberto Abramo; deferimento;

discurso do Deputado Getúlio Neiva - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
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Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio

Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas

Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elmiro Nascimento - Eros

Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - 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 Lúcia Mendonça - 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

Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -

Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Às 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

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

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 341/2009*

Belo Horizonte, 4 de fevereiro de 2009.

Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,

No exercício de atribuição que me reserva o inciso V do art. 90 da Constituição do

Estado, cumpre-me encaminhar à consideração dessa egrégia Assembléia o apenso

projeto de lei, que diz de o Estado doar à Prefeitura Municipal de Santo Antônio do
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Aventureiro o imóvel que especifica.

O próprio a ser doado compõe-se de terreno – originalmente doado ao Estado pela

Prefeitura – e de benfeitorias nele existentes, representadas pelo prédio erigido pela

administração para abrigar a Escola Estadual “Miranda Manso”. Ocorre que o próprio

não mais está sendo utilizado pela Escola, encontrando-se ocioso, donde a

conveniência de doá-lo à Prefeitura, que lhe reservará destinação de uso público. A

iniciativa se faz ao amparo da pertinente legislação, e notadamente em consonância

com os dispositivos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Agradeço, portanto, pela atenção que essa Assembléia dispensar à iniciativa, que

configura matéria de relevante interesse público.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.008/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar à Prefeitura Municipal de Santo Antônio do

Aventureiro o imóvel que especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Prefeitura Municipal de Santo

Antônio do Aventureiro o imóvel constituído pela área de 2.200,00m² e respectivas

benfeitorias, situado na Rua José Antônio Serra, nº 15, Centro, na sede do Município

de Santo Antônio do Aventureiro, registrado sob o nº 13.521, livro 3-V, a fls. 48, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Além Paraíba.

§ 1º - No prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação,

a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aventureiro deverá efetivar destinação de

uso público para o imóvel doado, ressalvadas as exceções previstas no inciso I,

alíneas “f” e “h”, do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. § 2º - O

imóvel doado 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 “caput”.

Art. 2º - 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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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 3.009/2009

Declara de utilidade pública a Associação Amar e Renascer – Aamar -, com sede

no Município de Itamarandiba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Amar e Renascer –

Aamar -, com sede no Município de Itamarandiba.

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

Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2009.

Délio Malheiros

Justificação: A Associação Amar e Renascer – Aamar - foi constituída em 26/9/2005

por um grupo de pessoas interessadas e comprometidas com a recuperação de

alcoólatras e toxicômacos.

Entidade de caráter privado, beneficente e sem fins lucrativos, a referida associação

tem atualmente 120 associados; 45 já foram recuperados e inseridos no mercado de

trabalho.

De notória utilidade pública, a Aamar vem conquistando a cada dia a confiança e o

respeito em diversas cidades da região de Itamarandiba, como Capelinha, Carbonita,

Turmalina, Frei Lago Negro, Coluna e Aricanduva.

Outrossim, preenche todas as exigências da Lei nº 12.972, de 1998, para a

declaração de utilidade pública, entre as quais podemos destacar o regular

funcionamento há mais de dois anos, diretoria composta por pessoas idôneas e não

remuneradas pelo seu múnus, e personalidade jurídica.

Assim, considerando que a associação desenvolve uma gestão administrativa e

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

declaração de utilidade pública, esperamos o apoio dos colegas para aprovação

deste projeto.
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- 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 3.010/2009

Veda a cobrança de tarifas ou preços públicos decorrentes da religação dos

serviços de energia elétrica e fornecimento de água.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica vedada a cobrança de tarifas ou preços públicos decorrentes das

atividades de religação comum ou de urgência de unidades consumidoras de água e

de energia elétrica cujos serviços sejam prestados pela Companhia de Saneamento

de Minas Gerais - Copasa - e pela Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor noventa dias após a sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2009.

Delvito Alves

Justificação: A Cemig e a Copasa, assim como a maioria dos prestadores de

serviço de energia elétrica e de abastecimento de água, cobram dos consumidores,

ordinariamente, tarifa ou preço em razão restabelecimento do serviço suspenso em

decorrência de inadimplemento.

Conquanto a suspensão do serviço por falta de pagamento das tarifas de consumo

seja atualmente considerada constitucional, não violando a garantia de continuidade

prevista no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), o

mesmo não se pode dizer da cobrança decorrente do restabelecimento do serviço.

Isto porque o serviço somente é restabelecido a partir do momento em que o

consumidor comprova a quitação dos valores pendentes, acrescidos da penalidade

moratória, que já remunera a eventual despesa de religação.

Não bastasse isso, a atividade de religação já está compreendida na prestação do

serviço público, de tal sorte que a instituição de uma nova tarifa com feições

autônomas, a título de restabelecimento do serviço, constituiria “bis in idem”, uma vez

que o consumidor adimpliu a sua obrigação (acrescida das cominações legais e

contratuais), surgindo para ele o direito ao serviço, sobretudo em decorrência de sua

natureza essencial.
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Relativamente aos serviços de energia elétrica, a Resolução nº 456, de 2000, da

Aneel, faculta a cobrança das tarifas de religação normal e de urgência, consoante

estabelece o § 1º do art. 109, nos seguintes termos:

“Art. 109. Os serviços cobráveis, realizados a pedido do consumidor, são os

seguintes:

I - vistoria de unidade consumidora;

II - aferição de medidor;

III - verificação de nível de tensão;

IV - religação normal;

V - religação de urgência; e

VI - emissão de segunda via de fatura.

§ 1º - A cobrança dos serviços previstos neste artigo é facultativa e só poderá ser

feita em contrapartida de serviço efetivamente prestado pela concessionária, dentro

dos prazos estabelecidos.”.

Assim sendo, não há, a rigor, obrigatoridade de cobrança pela execução dessa

atividade (religação) e nem pode ser considerada serviço público, na acepção jurídica

do termo, o que afastaria a possibilidade de instituição de tarifas ou preços públicos

destinados a remunerá-la.

Não fosse isso, cumprindo o consumidor a sua obrigação com os prestadores de

serviço de energia elétrica e de água, mediante o pagamento das tarifas em atraso,

nasce para ele o direito à sua continuidade, considerando que são, nos termos da lei

consumerista, serviços essenciais. Vale dizer: a atividade de religação se encontra

(no sistema do Código do Consumidor) compreendida na própria prestação do

serviço público, porque o usuário, uma vez quitadas as tarifas de consumo (inclusive

com as multas e juros contratuais), tem o direito que seja ele retomado, considerando

a sua essencialidade e tendo em vista ainda o princípio legal da continuidade.

A manutenção da suspensão do serviço em virtude da eventual falta de pagamento

das tarifas ou preços públicos de religação afronta a obrigação que têm os órgãos

públicos, por si ou por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob

qualquer outra forma de empreendimento, de fornecer serviços adequados,

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
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Noutro vértice, quanto à isenção da tarifa de religação dos serviços de energia

elétrica, entendemos, a despeito do que estabelecem os arts. 21, XII, e 22, IV, da

Constituição Federal, que a proposta aqui apresentada é de competência do Estado

de Minas Gerais e, por conseguinte, formalmente constitucional, na medida em que

não objetiva legislar sobre energia e nem afronta a competência administrativa

conferida exclusivamente à União para explorar os serviços e instalações de energia

elétrica.

Indiscutivelmente, o objeto da matéria diz respeito às relações de consumo e não

ao regime jurídico da prestação de serviços de energia elétrica e, por essa razão, o

Estado é competente para legislar sobre o tema, conforme lhe autoriza o art. 24, V,

da Constituição Federal.

De mais a mais, a proposição não objetiva alterar eventuais cláusulas

regulamentares ou de serviço, o que atrairia a competência privativa da União, no

caso de serviços de energia elétrica, afastando a do Estado, mas simplesmente

excluir a ilegal, indevida e abusiva cobrança pelo restabelecimento do serviço

suspenso.

Não bastasse isso, a tarifa (freqüentemente denominada, com impropriedade, como

taxa de religação) é inconstitucional, como vêm pronunciando os tribunais brasileiros,

entre os quais o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, de acordo,

entre outros, com o seguinte aresto:

“Taxa de Religação de Energia Elétrica - multa - cobranças ilegítimas. A taxa de

religação de energia elétrica, por não configurar prestação de serviço, não pode ser

cobrada do consumidor. É ilegal a multa imposta ao consumidor acima do patamar

previsto pelo § 1º do artigo 52 da Lei nº 8.078/90”. (TJMG. Acórdão

1.0000.00.188016-0/001. Rel. Des. Antônio Hélio Silva. Data do Julgamento:

17/4/2001. Data da Publicação: 4/5/2001).

Cumpre sublinhar que a apresentação dessa proposição atende a pedido que nos

foi formulado pelo ilustre Vereador Isaac Di Kaltma, do Município de Vazante, que,

expressando sua preocupação com os prejuízos sofridos pelos consumidores, clama

no intuito de que esta Casa possa pôr um fim a esse tipo de prática, notadamente

porque praticadas por empresas cujo capital social pertence, total ou



____________________________________________________________________________
262

majoritariamente, ao Estado de Minas Gerais.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.011/2009

Dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de dispositivos para interromper o

processo de sucção em piscinas e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os clubes sociais e esportivos, condomínios, hotéis, academias e

outros assemelhados, localizados no Estado, onde há piscinas de uso coletivo,

obrigados a colocar dispositivo que interrompa o processo de sucção da piscina.

§ 1º - O dispositivo deverá estar colocado em local de fácil alcance até mesmo para

crianças e portadores de deficiência locomotora.

§ 2º - O local deverá estar sinalizado com placas.

Art. 2º - As piscinas novas deverão ter, além do dispositivo proposto no “caput” do

art. 1º, bombas de sucção que interrompam automaticamente o processo sempre que

o ralo se encontrar obstruído.

Art. 3º - Ficam as entidades dispostas no “caput” do art. 1º autorizadas a suspender

por até trinta dias os usuários que utilizarem de forma indevida o dispositivo de que

trata esta lei.

Art. 4º - As entidades terão o prazo de sessenta dias para se adequarem à esta lei.

§ 1º - O não-cumprimento desta lei acarretará ao infrator uma multa de 1000 (um

mil) a 4000 Ufirs (quatro mil unidades fiscais de referência) em caso de primeira

notificação e de interdição da piscina em caso de uma segunda notificação.

§ 2º - A interdição só será cancelada depois de adotadas as medidas de segurança

de que trata esta lei.

§ 3º - O Poder Executivo, por meio do Corpo de Bombeiros, fará a fiscalização e a

autuação das entidades que não cumprirem as providências adotadas.

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

Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2009.

Doutor Viana
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Justificação: A propositura aborda as normas de segurança nas piscinas de uso

coletivo. Os locais onde há esse tipo de atividade ficam obrigados a colocar

dispositivo que interrompa o processo de sucção.

Registros de acidentes como prisão de costas, barrigas, braços, pés, faces e

cabelos, causando hematomas acentuados e, nos casos mais graves, levando à

morte, por afogamento, entre outros, são motivos de preocupação que merecem

atenção.

Em janeiro de 1998, uma menina, então com 10 anos, nadava na piscina do prédio

onde morava no Bairro Moema, Zona Sul de São Paulo, quando teve seu cabelo

sugado pelo sistema de sucção de água da piscina. Presa ao ralo pelos cabelos, se

afogou, teve parada cárdio-respiratória e entrou em coma.

Recentemente, um menino de 9 anos morreu afogado na piscina de um clube em

Franca, a 400km de São Paulo. Uma bomba de sucção que faz a limpeza da piscina

estava ligada e teria sugado a mão do garoto.

A instalação de dispositivos para interromper o processo de sucção visa evitar

esses tipos de acidentes, preservando a vida das pessoas que vão utilizar piscinas.

Tal medida não acarretará ônus para o poder público e, da mesma forma para as

entidades, uma vez que a referida interrupção da sucção se dará pelo acionamento

de dispositivo ligado à corrente elétrica, que ficará em local de acesso rápido.

Por fim, considerando que prevenir a população, principalmente as crianças de

riscos coletivos e acidentes também se constitui em obrigação do Estado, no âmbito

das ações de proteção civil, é que apelamos aos nobres pares o imprescindível apoio

para aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.012/2009

Dispõe sobre a obrigatoriedade de citação do crédito ao legislador autor de lei no

Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Toda menção ou reprodução, escrita ou falada de texto legal deverá ser
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posfaciada com a citação do crédito à autoria do respectivo legislador.

Art. 2° - A obrigatoriedade de citação tratada no a rtigo anterior refere-se às leis,

resoluções e decretos estaduais no âmbito do Estado.

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

Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2009.

Fábio Avelar

Justificação: O trabalho parlamentar, por definição, abrange atividades de interesse

público e, conseqüentemente, recebe acompanhamento permanente da população ou

dos segmentos sociais e profissionais envolvidos nas diversas matérias. Desta forma,

o encaminhamento de mensagens do legislativo relativas às proposições ou projetos

para atendimento de demandas específicas ou gerais, reivindicações de categorias

profissionais ou solução de problemas ou expectativas sociais referentes aos mais

diversos assuntos é atribuição dos parlamentares, em cumprimento do dever de

legislar. A quantidade e a qualidade desse trabalho certamente são sempre fatores

decisivos para o voto do eleitorado, ávido por identificar legisladores competentes e

eficazes em seus mandatos. É também importante para a população, na busca de

informações sobre a atuação dos parlamentares que elegeu, acompanhar sua

participação e seu desempenho na apresentação das proposições. Por outro lado,

uma vez apresentado o projeto de lei, obedecida a sua tramitação e aprovação final

pelo Plenário, desaparece o nome do Deputado propositor. A sanção final pelo

governo do Estado faz com que a mensagem passe a ser de autoria do Executivo.

Portanto, a vinculação do nome do Deputado ao projeto de lei de sua autoria

asseguraria visibilidade ao trabalho e ao nome do Parlamentar, garantindo-lhe

divulgação legítima de sua atividade legislativa, além do conhecimento de suas ações

de legislador por parte dos seus eleitores e da população em geral.

Por isso, contamos com a anuência dos nobres pares à aprovação deste projeto.

- Publicação, 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 N° 3.013/2009

Declara utilidade pública o Centro de Educação Infantil Lar da Criança Feliz, com

sede no Município de Perdizes.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública o Cen tro de Educação Infantil Lar da

Criança Feliz, com sede no Município de Perdizes.

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

Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2009.

Fahim Sawan

Justificação: O Centro de Educação Infantil Lar da Criança Feliz foi fundada em

2/4/81, sob invocação de Nossa Senhora da Conceição, com o nome de Creche Lar

da Criança Feliz. Inicialmente, funcionava numa pequena casa. Com o passar dos

anos viu a necessidade de mudar-se para um prédio maior, atendendo 170 crianças

diariamente de segunda a sexta-feira.

O Centro de Educação Infantil Lar da Criança Feliz tem por finalidade: proporcionar

às crianças até a 7 anos cujos pais estejam destituídos de recursos financeiros

acomodação, alimentação, assistência médica, odontológica e outros serviços que

foram criados, sem remuneração; proporcionar, mediante remuneração razoável, os

mesmos serviços e outros fins, às crianças da mesma idade que sejam filhos de pais

de pequena renda mensal.

Hoje atende em média 238 crianças matriculadas, cada qual com uma ficha com

seus dados e os de sua família. A clientela é heterogênea com nível sócio-econômico

baixo, em média um salário mínimo; muitos filhos de mães solteiras, que trabalham

para o sustento deles. A maioria presta serviço na zona rural, são trabalhadores

braçais, colhedores de batatas, e outros trabalhos afins. São desenvolvidos projetos

de acordo com o calendário escolar e o processo de alfabetização se dá num sistema

de continuidade progressiva.

A entidade tem parceria com a pastoral da criança - Alimentação Alternativa. Todo

mês, a equipe do posto de saúde do Bairro Cruzeiro vem até a creche para fazer o

controle de peso das crianças. As crianças que estão abaixo ou acima do peso

recebem orientação especial, por parte da equipe do posto, através da creche. A

instituição oferece atendimento odontológico, com um consultório que atende a toda a

clientela com vistas a prevenir problemas. São feitas reuniões bimestrais com os pais

das crianças, colocando-os a par das atividades da instituição.
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Projetos desenvolvidos: projeto Páscoa É Vida Nova; projeto Alegria de Viver, na

semana da criança; projeto de leitura O Castelinho de Sonhos.

A entidade conta com uma equipe de 38 funcionários, para proporcionar maior

comodidade para as crianças, bom andamento das atividades diárias e bom

atendimento.

- 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 3.014/2009

Altera a Lei nº 12.919, de 29 de junho de 1998, que dispõe sobre os concursos de

ingresso e de remoção nos serviços notariais e de registro, previstos na Lei Federal

nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Suprimam-se os incisos I e II do art. 17 da Lei nº 12.919, de 29 de junho de

1998.

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

Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2009.

Gilberto Abramo

Justificação: A finalidade deste projeto é, em observância ao princípio constitucional

da isonomia, garantir aos candidatos tratamento igualitário.

Os incisos I e II do art. 17 da Lei nº 12.919, de 29/6/98, prevêem que os candidatos

que desempenham atividades em cartórios extrajudiciais ou apresentem trabalhos em

congressos relacionados aos serviços notariais e de registro terão melhor

classificação no concurso, o que confere tratamento desigual aos candidatos e

concede privilégios injustificáveis, levando-se em conta as normas constitucionais.

Anota Cármen Lúcia Antunes Rocha (1999, p.149): “é a busca da igualdade de

oportunidades que o princípio da acessibilidade aos cargos, funções e empregos

públicos propicia, permitindo às pessoas e obrigando o Estado a dar concretude ao

princípio da igualdade jurídica. Não se destratam os cidadãos de uma República

segundo conveniências, privilégios, preconceitos ou quaisquer elementos externos à

qualificação que se lhes exige para o desempenho dos encargos de que se devem
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desincumbir no exercício que lhes seja especificado. Mais ainda, no Estado

Democrático de Direito, há que se obrigar as entidades políticas a cuidar para que

todos os cidadãos se dotem das condições materiais, intelectuais, psicológicas,

políticas e sociais mínimas que os habilitem à disputa do cargo, da função e do

emprego público".

Assim, para mantermos os princípios norteadores da administração pública,

igualdade, moralidade, legalidade, apresento esse projeto de lei aos pares desta

egrégia Casa Legislativa, contando com sua aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Dinis

Pinheiro. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 513/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.015/2009

Acrescenta o art. 6º-A à Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001, que dispõe

sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001, fica acrescida do seguinte

art. 6º-A:

“Art. 6º-A – É da competência dos organizadores do evento providenciar o pronto

atendimento de saúde como parte da programação.”.

Art. 2º – A ementa da Lei nº 14.130, de 2001, passa a ter a seguinte redação:

“Dispõe sobre a prevenção contra incêndio e o pronto atendimento à saúde em

eventos públicos realizados no Estado e dá outras providências”.

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

Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: A proposição versa sobre a defesa da saúde da população, assunto de

competência comum de todas as entidades federadas, cabendo, pois, ao Estado não

só a edição de normas jurídicas sobre a matéria, mas também a prática de ações

concretas que visem à proteção da saúde, conforme se depreende do disposto no art.

23, II, da Constituição da República, e no art. 11, II, da Carta mineira.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto
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de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Carlos

Pimenta. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 293/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.016/2009

Declara de utilidade pública a Pastoral do Menor da Paróquia Nossa Senhora de

Montes Claros e Beato José de Anchieta, com sede no Município de Montes Claros.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Pastoral do Menor da Paróquia Nossa

Senhora de Montes Claros e Beato José de Anchieta, com sede no Município de

Montes bClaros.

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

Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2009.

André Quintão

Justificação: A Pastoral do Menor da Paróquia Nossa Senhora de Montes Claros e

Beato José de Anchieta, com sede no Município de Montes Claros, é pessoa jurídica

de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por objetivo desenvolver programas de

atendimento social, desenvolver atividades de apoio pedagógico, contribuir para a

formação do caráter de seus assistidos com base nos princípios cristãos e morais.

- 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 3.017/2009

Dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento de carrinhos ou cadeiras

motorizadas para portadores de deficiência física, idosos e gestantes em centros

comerciais, como “shopping centers”, hipermercados e supermercados, e dá outras

providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Todos os centros comerciais, como “shopping centers”, hipermercados e

supermercados, no âmbito do Estado, ficam obrigados a fornecer, gratuitamente,

carrinhos ou cadeiras motorizadas para portadores de deficiência física, idosos e
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gestantes.

Art. 2º - Os estabelecimentos mencionados no art. 1° desta lei terão o prazo de

sessenta dias, contados a partir de sua publicação, para oferecerem o serviço nele

previsto.

Art. 3° - Deverão ser afixadas em locais de grande visibilidade, nas dependências

externas e internas dos estabelecimentos mencionados no art. 1º desta lei, placas

indicativas dos postos de retirada dos carrinhos ou cadeiras motorizadas.

Art. 4° - O descumprimento desta lei sujeitará os i nfratores à multa pecuniária de

500 (quinhentas) Unidades Fiscais de Referência - Ufirs que será aplicada em dobro

em cada reincidência.

Art. 5° - A fiscalização do cumprimento desta lei c aberá aos órgãos competentes do

Poder Executivo.

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

contados a partir da data de sua vigência.

Art. 7° - As despesas decorrentes da execução desta  lei correrão à conta de

dotações orçamentárias próprias.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2009.

Arlen Santiago

Justificação: A Constituição Federal de 1988 ampliou a dimensão dos direitos e

garantias fundamentais, incluindo não apenas os direitos civis e políticos, mas

também os direitos sociais e garantindo como direitos humanos fundamentais ir, vir,

ficar, permanecer, estacionar e ter acesso a todos os bens e serviços, inclusive nos

espaços urbanos, sendo o direito à acessibilidade condição para que todas as

pessoas usufruam direitos fundamentais enquanto cidadãos. Foi adotado, também,

pela Carta Magna o princípio da prevalência dos direitos humanos como o princípio

básico a reger o Estado brasileiro em suas relações internacionais.

Os direitos humanos são aqueles que o homem possui por sua própria natureza

humana e pela dignidade que lhe é inerente, não resultando de uma concessão da

sociedade política, mas, sim, de um dever desta, cujo cumprimento deve ser

garantido.
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Em meio a todo este contexto, os idosos e os portadores de deficiência ainda

sofrem, freqüentemente, violação e desrespeito aos seus direitos.

Não há na lei brasileira uma definição precisa de pessoa portadora de deficiência.

Temos a Lei Federal nº 8.160, de 1991, que dispõe sobre a identificação de pessoas

portadoras de deficiência auditiva; a Lei Federal nº 4.613, de 1965, que isenta dos

impostos de importação e de consumo e da taxa de despacho aduaneiro relativos a

veículos especiais os paraplégicos e demais pessoas portadoras de deficiência física;

e o Decreto Federal nº 914, de 1993, que institui a Política Nacional para a Integração

da Pessoa Portadora de Deficiência, definindo esta, em seu art. 3º, como “aquela que

apresenta, em caráter permanente, perdas ou anormalidades de sua estrutura ou

função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gerem incapacidade para o

desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano”.

A constitucionalização dos direitos das pessoas portadoras de deficiência iniciou-se,

de forma explícita, com a Emenda Constitucional nº 12, de 1978, que, em um único

artigo, dispôs que seria assegurada a melhoria da condição social e econômica dos

deficientes, especialmente mediante educação gratuita, assistência, reabilitação e

reinserção na vida social do País e proibição de discriminação, inclusive quanto à

admissão ao trabalho ou serviço público e a salários, além da possibilidade de acesso

a edifícios e logradouros públicos.

Com relação aos idosos, cabe-nos fazer menção ao art. 230 da Constituição

Federal, que, em si, já seria suficiente para garantir a proteção dos idosos, porque

assegura “a sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar

e garantindo-lhes o direito à vida”. O dever de assegurar a participação comunitária, a

defesa da dignidade, o bem-estar e o direito à vida pertence à família, à sociedade e

ao Estado, sendo, portanto, dever de todos.

No entanto, mesmo existindo a garantia constitucional referente aos direitos dos

idosos, eles continuavam sendo desrespeitados, o que tornou necessária a

elaboração de outras leis que viessem efetivá-los, como a Lei Federal nº 8.842, de

1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, estabelecendo garantias para a

terceira idade, e cria o Conselho Nacional do Idoso. Posteriormente, adveio a Lei

Federal nº 10.741, de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, um instrumento de
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fundamental importância que ampliou os direitos dos cidadãos com idade acima de

60 anos.

A função principal do Estatuto do Idoso é funcionar como carta de direitos,

fornecendo meios de controle do poder público em relação ao melhor tratamento do

idoso e propiciando verdadeira educação cidadã, no tocante ao respeito e à luta pela

dignidade das pessoas com idade mais avançada em nosso país. Assim, é preciso

contribuir para que os idosos alcancem posição de cidadãos efetivos na sociedade,

galgando o lugar de respeito e dignidade que merecem por serem os formadores de

nossa sociedade, porque o que o idoso realmente quer é participar ativamente da

sociedade.

Desta forma, verificamos ser imprescindível a adoção de medidas referentes ao

respeito à acessibilidade para idosos e portadores de deficiência física, visando

assegurar a sua liberdade de locomoção, em busca de maior inclusão social baseada

na aceitação das diferenças individuais, na valorização de cada pessoa e na

convivência dentro da diversidade humana, ainda mais porque há um aumento

progressivo da preocupação com esta questão.

Esta preocupação também é estendida às gestantes, que, pela condição em que se

encontram, muitas vezes têm dificuldades em se locomover, sendo imprescindível

que sejam colocados à disposição delas meios capazes de assegurar um dos direitos

fundamentais de qualquer cidadão, o de locomoção.

Diante do relatado, constatamos que esta parcela da sociedade merece muita

atenção e respeito, motivo pelo qual pretendemos dar a nossa contribuição com a

apresentação desta proposição, que tem como objetivo facilitar seu acesso e

permanência nos centros comerciais, como “shopping centers”, hipermercados e

supermercados, pois, embora conste em nossa Constituição Federal o princípio de

que o direito ao livre acesso e locomoção é parte indissociável dos direitos humanos,

falta ainda a visão de obrigatoriedade.

Por fim, este documento encontra respaldo legal nos arts. 1º, incisos II e III; 3º,

inciso IV; 23, inciso II; 24, inciso XIV, e 230 da Constituição Federal.

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 3.018/2009

Dispõe sobre a inclusão de alerta nos rótulos, nas embalagens e nas campanhas

publicitárias referente à quantidade de sódio contida nos produtos alimentícios

industrializados, produzidos e comercializados no Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatória a informação visível nos rótulos, nas embalagens e nas

campanhas publicitárias de produtos alimentícios industrializados, produzidos e

comercializados no Estado de Minas Gerais, referente à quantidade de sódio.

Parágrafo único - Os rótulos, as embalagens e as campanhas publicitárias deverão

conter frase dizendo que o produto possui sódio em sua composição e que seu

consumo poderá elevar os níveis da pressão arterial.

Art. 2º - Caberá ao Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde

fiscalizar o cumprimento desta lei.

Art. 3° - As empresas abrangidas por esta lei terão  o prazo de cento e oitenta dias

para se adequarem a esta norma legal.

Art. 4º - Pela infração do disposto nesta lei, sem prejuízo das penalidades previstas

no Código de Defesa do Consumidor e nas demais legislações vigentes, caberá aos

órgãos fiscalizadores estaduais, conforme a gravidade da infração, adotar as

seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multas a ser definidas pelo Poder Executivo;

III - apreensão do produto;

IV - suspensão da atividade;

V - cancelamento da autorização para funcionamento em âmbito estadual.

Art. 5º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de

dotações orçamentárias próprias, consignadas no Orçamento vigente.

Art. 6º - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo.

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

Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2009.
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Ana Maria Resende

Justificação: O Código de Defesa do Consumidor determina que a proteção da vida,

saúde e segurança contra riscos provocados por práticas no fornecimento de

produtos e serviços são direitos básicos do consumidor (art. 6º, inciso I) e, ao dispor

especificamente sobre esses direitos, o faz privilegiando as ações de caráter

preventivo (arts. 8º a 10), sendo destinatários dessas normas não só consumidores e

fornecedores, mas também e principalmente o poder público.

Segundo o Ministério da Saúde, 21,6% da população brasileira com mais de 18

anos de idade é hipertensa, o que corresponde 26.500.000 de pessoas. Mas não são

apenas os adultos que sofrem com a doença. A cada dia, mais crianças também têm

a doença diagnosticada. Dados da Sociedade Brasileira de Hipertensão apontam que

5% dos 70 milhões de crianças e adolescentes também são hipertensos.

Na maioria das vezes assintomática, a hipertensão arterial está na origem de 40%

das mortes causadas por acidente vascular cerebral e de 25% dos óbitos em

decorrência de disfunções coronarianas. Anualmente, mais de 300 mil brasileiros

morrem vítimas de doenças cardiovasculares, mais da metade delas provocada pela

hipertensão.

A Organização Mundial de Saúde estabelece um consumo máximo de 4g a 6g de

sal por dia, o que equivale a 2,4g de sódio, uma das substâncias que compõem o sal.

No Brasil, o consumo chega a 20g de sal por pessoa/dia, o que corresponde a 7g de

sódio, mais de três vezes o preconizado pela OMS; porém, não basta reduzir o sal na

preparação de alimentos. É preciso ficar atento, porque o sódio nem sempre

apresenta o gosto salgado e está presente em praticamente 100% dos alimentos e

das bebidas industrializadas que nos cercam. Até nos produtos dietéticos, como os

próprios adoçantes, há sódio. E o risco é maior, porque, muitas das vezes, apenas

uma porção desses produtos apresenta quantidade de sódio praticamente igual à

recomendada para ser consumida diariamente.

Portanto, é necessário informar com clareza aos consumidores o que está presente

no alimento ou na bebida que ele está ingerido. Hoje, a legislação determina que

esses produtos apresentem uma tabela com seus valores nutricionais e a

comparação com as necessidades diárias; entretanto, isto não é suficiente.
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Essa tabela apresenta todos os componentes de forma homogênea, sem chamar a

atenção para uma verdadeira bomba-relógio que é o sódio “escondido” entre seus

ingredientes. Daí, a necessidade de um alerta específico para a substância, de forma

a despertar a atenção do consumidor para o que está levando para sua casa.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

REQUERIMENTOS

Nº 3.289/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de apoio ao Sr. José Alencar Gomes da Silva, Vice-Presidente da

República, com os votos de rápida e pronta recuperação pós-cirúrgica.

Nº 3.290/2009, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Sra. Jane Silva pelo brilhante trabalho realizado no Superior

Tribunal de Justiça - STJ. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.291/2009, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, Presidente do Instituto

Brasileiro de Executivos de Finanças de Minas Gerais - Ibef - MG, pela posse de sua

nova diretoria para o biênio 2009 / 2011. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 3.292/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Acácio Mendes de Andrade, Prefeito Municipal de

Passa- Quatro, por sua posse como Presidente da Associação dos Municípios da

Microrregião do Circuito das Águas - Ammag. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.293/2009, do Deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores do DER-MG -

SINTDERMG - por sua condução à direção da Federação Sindical dos DERs do

Brasil - Fasderbra. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 3.294/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada à Sra. Cristina Coeli, Delegada Titular da Divisão de Referência da

Pessoa Desaparecida, para as providências cabíveis, cópia das notas taquigráficas

da 26ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos e da sentença que

condenou o Sr. José Carlos Carniato Júnior pelo assassinato de Roberta Regina
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Severi Silva, em Sabará. (- À Comissão de Segurança Pública.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Doutor Viana.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Domingos

Sávio, Luiz Humberto Carneiro e Carlos Pimenta.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, caros colegas, Deputado Weliton

Prado, que preside hoje esta reunião, demais companheiros Deputados e Deputadas

presentes, pessoas que nos acompanham pela tribuna, milhares de mineiros que nos

acompanham pela TV Assembléia em diversas cidades de Minas, ocupo hoje a

tribuna desta Casa, em primeiro lugar, para parabenizar a iniciativa do Presidente

Lula de convocar, em Brasília, todos os Prefeitos eleitos em outubro do ano passado,

a fim de formar uma parceria em defesa do crescimento econômico do nosso país. As

medidas anunciadas ontem pelo Presidente Lula com certeza desafogarão a maioria

dos Municípios brasileiros que se encontram endividados, principalmente os mais

pobres, como os do Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha e tantos outros

distribuídos por este imenso país. A renegociação das dívidas do INSS é de

fundamental importância para que os novos Prefeitos consigam iniciar sua

administração - alguns ficaram totalmente engessados, a exemplo do Prefeito de

Brasília de Minas, que herdou uma dívida impagável, do de Montes Claros e dos de

outras cidades da nossa região. Essa medida de repactuar as dívidas, parcelá-las em

20 anos, certamente dará um fôlego novo aos Prefeitos, assim como outras, por

exemplo, a que prevê o empréstimo de quase R$1.000.000.000,00 do BNDES para

que os novos Prefeitos possam adquirir máquinas e implementos como tratores,

patrolas e outros equipamentos para socorrer os Municípios. Na nossa região a

situação é de calamidade, pois todos os Municípios estão em emergência em face

das chuvas que acabaram com as estradas. A dor de cabeça de todos os Prefeitos do

Norte de Minas hoje é o transporte escolar. Certamente a medida anunciada pelo

governo Lula os ajudará a adquirir equipamentos para fazer melhoras nas estradas e

facilitar o acesso às comunidades, além de garantir o transporte escolar. Seria
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importante também que o governo do Estado fizesse o mesmo, convidasse todos os

Prefeitos e anunciasse medidas semelhantes com o intuito de ajudá-los a descascar

o abacaxi que receberam no dia 1º de janeiro. A situação não é fácil. Os Municípios

mais pobres de Minas Gerais, especialmente os do Norte de Minas e do Vale do

Jequitinhonha, têm passado por muitas dificuldades, sobrevivem quase com os

repasses do FPM, porque o ICMS que recebem é quase insignificante. No ano

passado, fizemos uma defesa firme para que fosse redistribuído de forma mais justa.

Porém, infelizmente, não obtivemos o êxito esperado. O tão sonhado projeto do ICMS

Solidário foi aprovado de forma totalmente diferente do que foi combinado. E o pior:

só passará a vigorar em 2011. Isso significa que não redistribuímos praticamente

nada. Ficou apenas nos discursos, e os nossos Municípios continuam em situação

difícil. Neste momento, precisamos socorrê-los. São esses Municípios pobres que

sustentam a maioria dos deveres do Estado naquela região, garantem o transporte

escolar, inclusive para os alunos da rede estadual; garantem o funcionamento das

delegacias, dos fóruns, da Polícia Militar, da Emater. Enfim, é preciso que o governo

de Minas Gerais crie programas semelhantes ao anunciado ontem pelo Presidente

Lula a respeito do financiamento do BNDES para aquisição de máquinas e

equipamentos para as Prefeituras. Seria importante também que o governo de Minas

tivesse uma medida de socorro aos Municípios mais pobres, aqueles atingidos pelas

enchentes, pelas chuvas, por exemplo, em relação ao problema do transporte

escolar. A rota do transporte escolar é também de responsabilidade do governo do

Estado, por isso fica aqui esse chamado ao Governador Aécio Neves para que

anuncie medidas semelhantes a fim de que possamos somá-las às medidas

anunciadas ontem pelo Presidente Lula. Existe também um pacote, que esperamos

seja lançado pelo governo do Estado, para que possamos conseguir pelo menos

amenizar a difícil situação em que se encontram os Municípios mais pobres deste

Estado. Quero também parabenizar o nosso partido, o PT, que comemorou ontem 29

anos. São 29 anos, Deputado Almir Paraca, de muitas realizações. O PT comemora

esses 29 anos num momento de consolidação com a sociedade. São inúmeros os

benefícios conquistados pelo nosso país nos últimos anos, especialmente de cinco

anos para cá, após a chegada do nosso partido ao Palácio do Planalto, com a eleição
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do Presidente Lula. Diminuímos a fome, geramos quase 12 milhões de empregos

com carteira assinada, melhoramos todos os indicadores sociais e econômicos do

País. O Brasil hoje é um país sólido. Entre as 35 maiores economias do mundo, o

Brasil é o único que não está em recessão. Temos de agradecer a luta de milhares de

companheiros do PT, que sempre acreditaram que um dia o Presidente Lula chegaria

ao Palácio do Planalto. Ele chegou, e os benefícios estão aí para todos. São mais de

11 milhões de famílias beneficiadas com o Bolsa-Família; fizemos uma revolução na

educação, abrindo novas faculdades; criamos o ProUni, que atende mais de 1 milhão

de estudantes em todo o Brasil, pessoas pobres que pensavam nunca chegar à

universidade; criamos diversas faculdades e a extensão de outras faculdades, sem

falar no projeto inovador da criação de mais de 214 escolas técnicas no Brasil, mais

que o dobro de tudo que aconteceu nos últimos 100 anos. Por isso temos muito

orgulho de pertencer a esse partido, o partido das oportunidades, que acreditou em

todos aqueles que jamais pensavam, um dia, chegar onde chegamos, eleger para

Presidente da República um retirante da seca nordestina, eleger um Deputado como

eu, pois nasci na comunidade rural do Município mais pobre de Minas Gerais. Tudo

isso foi proporcionado pelo nosso partido, e por isso estamos orgulhosos de pertencer

ao PT, um partido que congrega o sentimento da sociedade brasileira, que tem a

coragem de discutir todos os temas, que nunca deixou de enfrentar seus problemas e

que cresce, a cada dia, com a participação efetiva do povo brasileiro. As realizações

do governo do Presidente Lula são o maior testemunho da eficiência do PT, e por

isso comemoramos, nesta semana, esses 29 anos de luta, trabalho e muitas

realizações.

Tenho certeza de que estamos apenas começando, porque o nosso partido ainda

tem muito a oferecer para o nosso Brasil. Ainda ontem, em Brasília, na reunião com

os Prefeitos, tivemos oportunidade de mostrar que governamos de forma diferente,

para todos. Todas as medidas, todos os projetos anunciados pelo governo do

Presidente Lula e do PT não excluem ninguém. O tratamento é dado de forma

igualitária a todos os Municípios, a todos os Prefeitos, independentemente do partido.

É por isso que, aos poucos, nosso país ganha uma nova musculatura para enfrentar

a crise e os desafios. Hoje temos muito a comemorar, pois somos um País respeitado
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no mundo, que exporta mais, que gera mais oportunidade. As pessoas começam a

acreditar que logo logo seremos uma das principais potências mundiais. É por isso

que o nosso partido, ao completar 29 anos, tem muito mais a oferecer a Minas

Gerais, aos nossos Municípios e ao nosso país. A nossa Ministra Dilma Rousseff está

cada vez mais se consolidando e se preparando para ser a sucessora do Presidente

Lula. Ela, com inteligência e capacidade, vem tocando todas as obras do PAC, um

programa que garantirá que o Brasil enfrente, com firmeza e coragem, essa crise

mundial, gerando oportunidade e abrindo mais postos de trabalho em todos os cantos

deste país. É difícil achar um Município neste Brasil que não tenha uma obra do PAC.

Os que ainda não têm, com certeza ganharão. Quero destacar aqui, aliás, as obras

anunciadas pelo Ministério da Integração Nacional de revitalização da Bacia do Rio

São Francisco. Este ano voltaremos a esse tema aqui na Assembléia para fazer com

que as obras anunciadas das redes de estações de tratamento de esgoto - ETEs - em

todas as cidades ribeirinhas saiam do papel o mais rápido possível. Temos certeza de

que temos muito a fazer ainda, mas, nesses cinco anos de governo do Presidente

Lula, o nosso partido e a sociedade brasileira já têm muito a comemorar, caro amigo

Deputado Almir Paraca, caro companheiro Deputado Carlin Moura. V. Exas. são

testemunhas da luta, da construção desse partido, que, junto com a sociedade

brasileira, constrói uma nova história para o nosso país. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, aproveito para fazer um registro. Pelo

menos das sessões de que participei, não sei se é a primeira que o nobre colega

Deputado Weliton Prado preside. Gostaria de cumprimentá-lo. Tenho certeza de que

V. Exa. representará muito bem a nossa bancada na Mesa da Assembléia de Minas.

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, público aqui presente e da TV Assembléia,

imprensa, gostaríamos, inicialmente, de utilizar a tribuna para cumprimentar o

Deputado Paulo Guedes pelo pronunciamento a respeito da Bancada do PT. Estive

ontem em Brasília acompanhando os Prefeitos da minha região, a Noroeste, alguns

do Vale do Jequitinhonha, do Norte de Minas. É com muita alegria que percebemos

uma presença maciça dos Prefeitos ontem em Brasília, o que é natural. Registro
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também a propriedade da iniciativa. Desde o ano passado, após as eleições, já

estava anunciada a realização desse encontro e, em função da grande quantidade de

novos Prefeitos, é fundamental que se possa divulgar as políticas públicas, os

programas, as ações do governo federal. E os Prefeitos, que chegam com muita

vontade de trabalhar, com muita determinação para servir suas comunidades, tiveram

ontem uma oportunidade, em Brasília - em um encontro que continua ainda hoje -, de

fazer contato com os gestores dos ministérios, dos programas das políticas públicas

do governo federal. Constatamos a correria para acessar as publicações que estavam

disponibilizadas nos “stands” de todos os ministérios, o que antecedeu a abertura

oficial do evento na manhã de ontem. Portanto os Prefeitos e seus colaboradores

estavam ávidos de informação. Tivemos oportunidade também, Deputado Carlin

Moura, de presenciar a exposição, que estava em um grande painel, do Portal da

Transparência, demonstrando o esforço do governo federal nesse sentido. Houve

também a exposição do novo sistema de convênios do governo federal, o Siconv.

Todas as propostas que, a partir de agora, se transformarem em objeto de convênios,

com recursos do governo federal, passam por esse sistema que, mais que nunca,

amplia e reforça a visão republicana do governo Lula, disponibilizando para todas as

Prefeituras e agentes, sejam públicos, sejam do terceiro setor, o acesso pleno e

democrático a todas as informações, programas e recursos do governo federal.

Temos certeza também de que é extremamente acertado o encontro com o

Presidente Lula com os gestores municipais, principalmente neste momento. Como

ele mesmo manifestou, a intenção primeira é garantir a continuidade dos programas e

ações do governo federal na área social em todos os Municípios e das obras com

seus recursos - que são muitas, sejam de emendas parlamentares, sejam dos

programas - para continuar nesse esforço de ampliação do mercado interno

brasileiro. Exatamente essa ação vem fazendo a diferença até aqui, nesse momento

em que o Brasil - todos os analistas estão afirmando isso - se posiciona de forma

diferente da maioria das nações neste cenário da grande crise financeira

internacional. Os que tiveram oportunidade de acompanhar a primeira entrevista

coletiva do novo Presidente do Estados Unidos, Barack Obama, perceberam com

clareza que o esforço de recuperação da economia americana repete quase
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literalmente a lógica de fortalecimento do mercado interno que está sendo aplicada

com sucesso no Brasil. Certamente, nosso sucesso em passar por essa fase

conturbada da economia internacional dependerá da parceria dos Prefeitos e dos

Governadores. Temos certeza absoluta de que o caminho é o que exercitamos no

Brasil nos últimos anos: fortalecer o mercado interno, “empoderar” a população,

distribuir renda e promover justiça social para garantir a sustentabilidade da

economia. Concluindo, Sr. Presidente, foi exatamente isso que o Fórum Econômico

Mundial de Davos afirmou, que é preciso cuidar da sustentabilidade econômica por

meio do fortalecimento, da ampliação dessas políticas e ações, para recuperar aquilo

que muitos condenaram durante muitos anos: um Estado do Bem-Estar Social, um

Estado que garanta o básico, que se cerque de normativo e de controle, para que o

mercado não seja tão voraz como tem sido e coloque em risco, como vem colocando

agora, toda a economia internacional. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Zé Maia.

O Deputado Zé Maia* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, a nossa

vinda à tribuna desta Casa hoje tem o objetivo de cumprimentar o Governador Aécio

Neves, que, na sua sensibilidade política - a nosso ver e sobretudo pelo momento

delicado por que passa a economia do nosso Estado, do nosso país -, resolveu

cancelar a decisão da Cemig de levar ao SPC o nome de consumidores

inadimplentes. É preciso inicialmente destacar que é compreensível a decisão da

Cemig, já que a inadimplência eleva os custos dos demais consumidores. Mas o

Governador Aécio Neves acerta, como eu disse, em razão do momento delicado por

que passa a economia, e, muitas vezes, o orçamento das famílias está prejudicado

nesse momento. Várias pessoas acabaram de perder o emprego, e tal decisão, nesse

momento, poderia agravar ainda mais a situação dessas famílias, desses

trabalhadores. O Governador tem demonstrado, ao longo da sua carreira política,

enorme sensibilidade, experiência e mais do que isso. Na verdade, é nesse momento

que surgem os grandes estadistas, nos momentos mais delicados, e é preciso

destacar que o Brasil passa, sem dúvida nenhuma, por um momento grave no seu

setor econômico.

O Deputado Wander Borges (em aparte) - Agradeço o aparte e cumprimento o
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Presidente e os Deputados. Quero avalizar o que V. Exa. apresenta neste momento.

Creio que a decisão do Governador Aécio Neves foi extremamente sensata,

equilibrada e de uma serenidade extremamente importante perante a sociedade.

Obviamente o atraso caracterizado na conta de energia ou em outras contas tem de

ser avaliado dentro do contexto do capital das empresas. Mas, por se tratar de um

bem essencial, realmente teríamos de lutar para que não acontecesse a inserção das

pessoas que ficassem inadimplentes junto à Cemig no Serviço de Proteção ao

Crédito - SPC. Sabiamente o Governador Aécio Neves, com o comando, a

sensibilidade, o denodo e o afinco com que vem trabalhando em Minas Gerais,

mostra sensibilidade junto à população ao determinar que a Cemig não insira no

cadastro de inadimplentes - no caso, o SPC - aqueles que porventura vierem a

atrasar a conta de energia elétrica. Entendemos que estas contas são caras em todo

o Brasil, haja vista a composição de impostos estaduais, federais, enfim, uma gama

de situações que deveriam ser discutidas. Aqui me lembro de algumas questões. Na

Bahia não existe essa questão. Lá, se o cidadão não pagar, seu nome irá

imediatamente para o cadastro de inadimplentes. Aqui, em Minas, há outra questão.

Nosso Estado isenta de ICMS até 90kW; em outros Estados, a exemplo da Bahia, até

30kW; e no Pará até 60kW.

Não pretendo causar polêmica, mas os Deputados que me antecederam falaram

sobre a questão dos recursos do governo do Estado. Fui Prefeito e asseguro-lhes

que, se não houver uma repartição dos recursos públicos federais, da produção da

riqueza gerada pelo povo brasileiro para o caixa dos Municípios, estes entes

continuarão na extrema miséria. Então continuarão pedindo dinheiro ora para o

Estado, ora para o governo federal, que arrecada mais de 70% de tudo que é

produzido. É preciso refletirmos sobre essa questão. Entra ano, sai ano, e o governo

arrecadando, arrecadando. Portanto é preciso refletirmos sobre isso, com o

sentimento da redistribuição do bolo da riqueza que é arrecadada e produzida pelo

povo brasileiro. Obrigado, Deputado.

O Deputado Zé Maia* - Agradeço as palavras do Deputado Wander Borges, que

vem ajudar a elucidar essa questão e a decisão do Governador Aécio Neves.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Primeiramente, parabenizo-o por
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ter sido reconduzido à Presidência da importante Comissão de Fiscalização

Financeira da Assembléia. Aliás, essa recondução não teve outra razão senão sua

competência, sua grandiosidade e seu trabalho à frente da referida Comissão.

Deputado Zé Maia, incansável lutador pelas causas do Triângulo, seus méritos é que

o levaram a ser reconduzido à Presidência da importante Comissão de Fiscalização

Financeira desta Casa. Gostaria de parabenizá-lo também porque V. Exa. resolve

agradecer ao Governador Aécio Neves por determinar à Cemig que não leve ao SPC

o nome dos consumidores inadimplentes. Trata-se de uma medida importante, que

mostra a sensibilidade do nosso Governador, ao contrário do que acontece - como

bem disse outros Deputados, a exemplo do Deputado Wander Borges - em outros

Estados, como Bahia e Pará, coincidentemente administrados pelo PT. Nesses

Estados, o consumidor não tem refresco, ou seja, se não pagou, seu nome vai para o

SPC. Vamos fazer um encaminhamento à Bancada do PT solicitando que sugira aos

Governadores do Pará e da Bahia que se espelhem no exemplo do Governador Aécio

Neves e determinem às companhias energéticas de seus Estados que não incluam

no SPC os nomes de consumidores inadimplentes. Obrigado pelo aparte, Deputado

Zé Maia.

O Deputado Zé Maia* - Agradeço a lucidez e as palavras do Deputado Lafayette de

Andrada, que tem sido um grande companheiro na Comissão de Fiscalização

Financeira e tem ajudado muito na condução dos trabalhos desta Casa.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Zé Maia, também quero

cumprimentá-lo. Mais ainda: cumprimento todos os membros da Comissão de

Fiscalização Financeira pela sua recondução à Presidência da referida Comissão.

Aproveito a oportunidade para reiterar não só a minha gratidão, mas também a

gratidão de todos os produtores rurais de Minas Gerais, dos sindicatos rurais e dos

trabalhadores rurais, pois o projeto de lei que dá isenção total de ICMS ao produtor

rural na primeira operação foi sancionado. Esse projeto, de nossa autoria, foi

melhorado por V. Exa. na referida Comissão, na condição de Presidente e de relator.

Então o projeto, que foi sancionado no final do ano e publicado no início deste, agora

está sendo regulamentado pela Secretaria de Fazenda. A perspectiva é que já no

mês de março não só os produtores rurais, mas também as cooperativas e os



____________________________________________________________________________
283

laticínios se beneficiem de um tratamento tributário mais adequado, já que o produtor

rural tem sido muito penalizado. E V. Exa., cuidando de atender o produtor rural,

atende o consumidor, que também pagará menos pelo consumo dos alimentos.

Aproveito para parabenizar V. Exa. pelo pronunciamento a respeito dessa matéria,

pela qual o Governador, em boa hora, determinou que a Cemig não proceda ao

encaminhamento de inadimplentes aos sistemas de defesa de crédito ou

semelhantes ao SPC e tantos outros que existem. Sabemos o pesadelo que vira a

vida da pessoa nesses casos porque perde o crédito. Às vezes isso acontece por um

pequeno problema, por um esquecimento ou mesmo por um aperto financeiro que o

faz atrasar uma conta de luz em determinado mês.

Já foi aqui lembrado que essa prática, adotada em outros Estados, é permitida pela

Aneel e pelas normas vigentes no País. Mas isso não quer dizer que todas as

empresas, principalmente públicas, como a Cemig, devam fazer isso. Empresas

públicas de outros Estados o fazem, mas aqui em Minas não.

É preciso tomar cuidado para amanhã não se ouvir o proselitismo: “Fui eu que fiz

isso, fui eu que fiz aquilo”. V. Exa. se lembra de que nós, da base do governo Aécio

Neves, todos, sem exceção, assinamos um documento pedindo à Aneel a redução da

conta da energia elétrica em Minas Gerais. Levamos à Aneel, em audiência pública, o

documento que elaboramos. Nos meses seguintes, veio a redução. Às vezes ainda

há aqueles que querem passar a idéia de que isso é fruto do trabalho isolado dessa

ou daquela pessoa.

Na verdade, é importante ficar claro mais uma vez que, tão logo a Cemig

manifestou que poderia fazer a inclusão no SPC, porque a lei o permite, o

Governador prontamente determinou que não aceitava isso. Portanto, parabéns ao

Governador Aécio Neves. Parabéns a V. Exa. pelo pronunciamento. Muito obrigado.

O Deputado Zé Maia* - Agradeço ao Líder Deputado Domingos Sávio, mormente

pelo projeto que dá novo tratamento tributário à produção de leite em Minas Gerais,

conforme sanção do Governador Aécio Neves.

O acerto das decisões de qualquer governante repercute negativa ou positivamente

na qualidade de vida do seu povo. O Governador Aécio Neves, a exemplo dessa

decisão de não permitir que os inadimplentes das contas de luz tenham seus nomes
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incluídos no SPC, demonstra, mais uma vez, a sua sensibilidade política.

O Governador tem acertado muito como com o Choque de Gestão, o Proacesso e

tantos outros programas inovadores de Minas Gerais. Deputados Domingos Sávio e

Lafayette de Andrada, Minas Gerais recuperou a sua capacidade de investimento, o

que tem melhorado muito a vida do povo mineiro. Como disse aqui, isso tem

acontecido graças aos acertos do estadista Aécio Neves. Neste momento delicado de

crise, em que as pessoas estão perdendo o emprego, novamente vemos a

experiência, a sensibilidade e a perspicácia do Governador Aécio Neves, que acerta

ao tomar essa decisão.

Já discutimos aqui várias vezes que é importante que o governo federal reveja a

carga tributária nas contas de luz, sobretudo no caso de Minas Gerais, em que

governo do Estado isenta o consumidor de até 90kWh da cobrança do ICMS. É

preciso que o governo federal também estenda essa isenção às tarifas de luz aqui de

Minas, para reduzir ainda mais os custos, já que no ICMS ocorre isso.

Os Deputados Domingos Sávio, Lafayette de Andrada e Wander Borges, que

apartearam aqui, lembraram muito bem que nos Estados do Pará e da Bahia, ambos

governados por Governadores do PT, se o contribuinte deixar de pagar a conta de luz

tem o nome diretamente incluído no cadastro de inadimplentes, no SPC.

Mais ainda, no Estado da Bahia a isenção de ICMS é apenas para os consumidores

de até 30kWh, e, no Pará, para os consumidores de até 60kWh. Aqui em Minas

Gerais essa isenção atinge os consumidores de até 90kWh. Mais que o triplo da

Bahia e 1/3 a mais do que o Estado do Pará. Isso demonstra o cuidado com os

consumidores carentes de Minas Gerais.

Deputado Domingos Sávio, é importante que V. Exa., que é nosso Líder e tem

participação efetiva no PSDB do Estado, encaminhe para os nossos colegas

Deputados do PSDB, dos Estados da Bahia e do Pará, a política do governo de

Minas e da Cemig, em favor dos consumidores. No nosso Estado, não se coloca o

nome dos inadimplentes no SPC, porque aqui a isenção é de 90kWh. Isso é muito

importante para que eles também possam fazer esse trabalho em defesa da

população do povo do Pará e da Bahia, como vem fazendo o governo de Minas e a

Cemig, em benefício do nosso povo mineiro. Eram essas as abordagens que
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queríamos fazer.

Ao final, mais uma vez, gostaria de cumprimentar o Governador Aécio Neves, que

tem acertado tanto e, no acerto das suas decisões, mudado, para melhor, a vida do

povo de Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, prezados

telespectadores da TV Assembléia em toda a Minas Gerais, o motivo que me traz a

esta tribuna é a nossa felicidade e alegria em relação à pesquisa CNT, censo,

publicada na última semana. Pesquisa essa que traz o Governador de Minas em 2º

lugar em todas as pesquisas. Mas, num cenário em que o Governador Aécio Neves

aparece como o candidato do PSDB, excluindo o Governador de São Paulo, na

verdade, o nosso Governador está em 1º lugar em todas as pesquisas. Essa é uma

razão de grande júbilo para todos nós, mineiros, porque mostra que, cada vez mais, a

presença do Governador Aécio Neves consolida-se como uma grande liderança

nacional. Provavelmente ele será o candidato do nosso partido no ano que vem, para

a Presidência da República, para o bem de Minas Gerais e do Brasil.

Digo isso porque vimos, nos noticiários desta semana, que o Presidente Lula

recebeu os Prefeitos mineiros, em Brasília, no Palácio do Planalto, e prometeu-lhes

verbas e melhorias, esquecendo-se de que ele, Lula, está há seis anos no governo e

que faz seis anos que a marcha dos Prefeitos, em Brasília, vem pedindo para

aumentar 1% no FPM. O FPM é o salário que os Municípios recebem para fazer toda

a gestão pública da administração. Há seis anos, o governo vem prometendo e não

concede esse 1% da arrecadação. O pior é que o Presidente Lula teve de escutar

que, até mesmo naquelas cidades em calamidade pública, nas quais o Presidente

Lula passeou de helicóptero, passeou não, visitou-as num momento de comoção

social e constatou a necessidade de programas emergenciais, somente 5% das

verbas anunciadas, efetivamente, chegaram aos Municípios.

Deputado Domingos Sávio, é preciso que o governo federal faça e siga o exemplo

de Minas Gerais. Aqui nas Gerais, efetivamente o governo ajuda os Municípios. E,

agora, tivemos a boa notícia, trazida pelo Deputado Zé Maia e também pela
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imprensa, de que o Governador Aécio Neves determinou que a Cemig não faça como

fazem os Governadores do PT, não admitindo que ela encaminhasse para o SPC, o

Serviço de Proteção ao Crédito, e para a Serasa, os consumidores inadimplentes.

No Estado do Pará, governado pelo PT, se não pagou, é SPC na certa. Na Bahia,

também governada pelo PT, da mesma forma: não pagou, Serasa. Mas aqui, nas

Gerais, não. Nas Gerais, o Governador Aécio Neves determinou que não aceitou que

a Cemig seguisse esse mau exemplo. Aliás, esperamos que esses Estados sigam o

bom exemplo da Cemig.

Quando se fala de Cemig, de conta de luz, é importante dizer que estão embutidos,

na conta de luz, 10 tributos federais. Então, quando alguém levanta a mão e a voz

para dizer que o preço da Cemig, da luz, aqui, em Minas Gerais, é alto, esse alguém

se esquece de que quem determina o preço é a Aneel, em Brasília. A Cemig só

cumpre ordens.

Não é a Cemig que determina e escolhe o valor da conta, mas o governo federal, a

Aneel, o governo do Presidente Lula. A Cemig é obrigada a cumprir as determinações

do governo federal. E ele determina baseado em quê? Na prestação, na boleta da

Cemig. No preço, há 10 tributos federais. O único tributo estadual, na conta da

Cemig, é o ICMS. Em Minas Gerais, há isenção integral desse imposto para os

consumidores de até 90kW. Mas os outros Estados não fazem isso; nem o governo

federal faz isso. Cobra impostos federais na conta de luz estadual, e não dá moleza a

ninguém. Então cobra integralmente todos os impostos, sendo que o único imposto

estadual embutido é o ICMS. E o governo de Minas faz o que pode, isentando os

pequenos consumidores.

Concedo aparte ao Deputado Domingos Sávio, nosso valoroso Líder da Maioria na

Assembléia Legislativa.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Prezado Deputado Lafayette de

Andrada, uma das mais brilhantes revelações desta Casa, que vem com uma história

de vida que o preparou para o Parlamento. O raciocínio desenvolvido por V. Exa.,

embora tratando de três temas, tem uma conexão profunda. Ele trata do interesse do

nosso povo e das questões políticas do País. Obviamente, Minas Gerais não se cala,

e jamais estará alheia às questões nacionais.
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Em relação ao custo da conta de luz, acrescento, se me permite V. Exa., algo que

acabei de mencionar, mas é importante que fique bem claro: quando se discutiu, há

pouco mais de um ano, o valor da tarifa, este foi revisto pela Agência Nacional de

Energia Elétrica. Quem revê esse valor é a Aneel, órgão de assessoramento do

governo federal, o Ministério das Minas e Energia. Esse órgão, de tempos em

tempos, analisa o valor da conta. Quando se reuniu para analisá-lo, os componentes

da base do Governador Aécio Neves, estimulados por ele, que estava preocupado

com a realidade, foram à Aneel pedindo que se baixasse o valor da conta de luz, no

mínimo, em 15%. Estipulamos valores, pois considerávamos que era necessária a

redução de 15% no preço. Fomos atendidos em conjunto. A própria Oposição

participa nessa reivindicação. Essa retrospectiva história é fundamental.

Concluindo, não poderia deixar de falar sobre uma constatação que não deixa de

ser gratificante, embora nos incomode. Estou referindo-me à pré-candidatura do

Governador Aécio Neves, que está incomodando. Está evidente que ele é a melhor

alternativa, com baixa rejeição. Vamos apresentar ao povo brasileiro uma alternativa

séria, de transformação. Em Minas, a própria Oposição já diz que o Aécio não pode

ser o candidato do PSDB. Quem vai decidir pelo candidato do PSDB é o próprio

partido, com prévias nacionais. Não será São Paulo que irá escolher sozinho o

candidato do PSDB. Ele haverá de escolher o Governador Aécio Neves, que é a

melhor alternativa. Não é que seja a única, mas é a melhor, pois, com certeza, ele

fará pelo Brasil, assim como tem feito em Minas, um grande governo. Muito obrigado.

O Deputado Zé Maia (em aparte)* - Ilustre Deputado Lafayette de Andrada,

cumprimento V. Exa. pelo pronunciamento, pois joga luz no ponto mais importante

dessa discussão, que é a alta carga de tributos federais na conta de luz, sobretudo

nas contas de menor consumo, que atinge a população mais carente. Em Minas

Gerais há isenção de ICMS nas contas de até 90kW, mas V. Exa. mostra que há dez

tributos federais na conta de luz, recaindo especialmente sobre as pessoas mais

carentes. Isso é um escândalo, e os Deputados do PT devem mobilizar-se para

sensibilizar o governo federal. Não é possível cobrar tributo às pessoas mais pobres.

Portanto, cumprimento V. Exa. pela clareza de raciocínio, jogando luz no ponto

principal da questão. Parabéns a V. Exa., que elucida esse importante tema que afeta
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o povo mineiro.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Agradeço mais uma vez ao eminente

Deputado Zé Maia, valoroso representante do Triângulo Mineiro.

Para concluir, devo deixar claro que, a cada dia, em todo o País, cresce o nome do

Governador Aécio Neves. É interessante fazer uma retrospectiva histórica, pois

sempre que o País vive um momento de crise, como este que está se iniciando,

busca-se a serenidade e a cultura do povo mineiro para governar o País e ajudá-lo.

Deste modo, com muita alegria, agradeço essa atitude lúcida e corajosa do

Governador Aécio Neves, que determinou que não seja encaminhado ao SPC o

nome daqueles que deixarem de pagar a conta de luz. E há um outro assunto interno

do PSDB: a cada dia recebemos manifestações de colegas do PSDB de todo o País

mostrando que não há outra opção para o País que não seja a candidatura do

Governador Aécio Neves, porque Minas Gerais mostrou os resultados e surpreendeu

o País com o Choque de Gestão. Os resultados estão aí para todos verem, tanto que

o Governador Aécio Neves foi reeleito com votação avassaladora no primeiro turno,

mostrando que os resultados que o povo desejava estão sendo plenamente

alcançados pelo governo de Minas. Minas é o exemplo de gestão pública, ao

contrário do que acontece no governo federal, em que milhões e milhões de recursos

escoam pelo ralo da má administração e da burocracia lenta, atrasada e sem

planejamento. Minas Gerais administra com planejamento e para resultados, os quais

são atingidos porque valorizamos o planejamento. Isso não é novidade, pois os

próprios tecnocratas do PT em Brasília admitem que Minas Gerais é o Estado que

melhor se organizou e que melhor planeja. Somos o Estado que, efetivamente,

consome menos recursos de tributos e impostos com a própria máquina, porque o

grande vilão da administração pública nos Municípios, Estados e Federação é a

burocracia que emperra a máquina. Os recursos que devem servir a determinado fim

não chegam a esse fim porque a máquina é lenta e pesada. Temos muito que

percorrer, mas Minas Gerais é o Estado no País que conseguiu os melhores

resultados na gestão pública. Até dez anos atrás, nenhum governo tinha preocupação

com a gestão da própria máquina, apenas com a gestão para alcançar resultados

imediatos, muitas vezes com interesses eleitoreiros e sem se preocupar com a
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administração pública. Não é possível a agricultura crescer, se não tivermos estradas

para escoar a produção; não é possível a produção industrial crescer, se não

tivermos portos para exportar o que produzimos. Isso tudo depende de planejamento,

e é isso que Minas Gerais fez, por isso alcançou o patamar que hoje atingiu, do

Estado que mais cresce na Federação. Por essa razão nós, mineiros, conclamamos e

queremos o Governador Aécio Neves para o nosso próximo Presidente da República.

Ele já mostrou que é capaz, eficiente, que sabe fazer, e é o homem que o Brasil

precisa para governar os seus destinos.

O Deputado Wander Borges (em aparte) - Agradeço o aparte. No bojo do que V.

Exa. está falando, uma coisa que está me impressionando e para a qual temos de

bater palmas é esse entendimento da formatação da mão-de-obra mais jovem. O

Estado e as Prefeituras que estão investindo no grupo jovial de moças e rapazes,

para uma nova concepção de gestão, merecem o nosso respeito. Deputado Lafayette

de Andrada, sabe por quê? Há 20 anos, o processo político de gestão ficava à mercê

das pessoas mais velhas, mais maduras. Com todo o respeito, há de vigorar e trazer

uma oxigenação que está vindo hoje do seio da sociedade. O próprio ensino médio

hoje tem formado, na questão de gestão e administração, moças e rapazes que serão

inseridos no serviço público para prestar um serviço de qualidade. Nisso faço um

outro pequeno aparte: a questão do Poupança Jovem de Minas Gerais, que agora

abrangeu mais algumas cidades, inclusive Sabará, que é a minha origem. São 2 mil

alunos que receberão o Poupança Jovem, com as aulas normais e, na parte da tarde,

curso de inglês, de informática, oficinas. Ora, isso é mudança de mentalidade, de

comportamento. Colocar asfalto, tijolo sobre tijolo, é uma coisa, mas mudar o

comportamento, o pensamento das pessoas, é o grande desafio do nosso país. É

fazer com que essas moças e rapazes abracem as nossas causas e entendam o que

muitos de nós, mais velhos, entendemos hoje. Muito obrigado.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Agradeço, mais uma vez, as sempre lúcidas

palavras do Deputado Wander Borges, e encerro finalmente minhas palavras

agradecendo ao Governador Aécio Neves a importante medida que tomou de

determinar que não sejam encaminhados para o SPC o nome dos consumidores de

energia elétrica inadimplentes. Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados.
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* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Com a palavra, o Deputado Weliton

Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Boa-tarde a todos e a todas. Há uma semana a

Cemig anunciou a grande maldade com os consumidores de Minas Gerais de incluir

no SPC, na Serasa, quem estivesse devendo a conta de luz. Uma grande maldade

mesmo, uma falta de humanidade, porque a Cemig já tem todos os instrumentos, e o

mais drástico é cortar a conta de luz - para religar, o consumidor tem de pagar caro,

muito caro. Então fico realmente muito feliz em ver que a Cemig recuou, que o

Governador Aécio Neves voltou atrás nessa decisão da Cemig. Queria dizer isso a

toda a população que está nos acompanhando, a fim de mostrar a força do povo,

porque a população ficou indignada e criticou essa atitude. Isso prova o que venho

falando há muito tempo: o Parlamento, o Executivo, os governos são iguais a feijão,

funcionam na pressão. Houve mobilização, houve pressão, e voltaram atrás numa

decisão totalmente inoportuna e desnecessária, na minha avaliação, imoral, injusta e

ilegal, porque fere vários pressupostos legais.

Apresentamos três representações; uma no Ministério Público de Uberlândia; outra

aqui, no Ministério Público Estadual; e outra no Ministério Público Federal. Gostaria

de parabenizar todos os Procons que se mobilizaram, como o da Região

Metropolitana, o da Assembleia, o Procon Municipal e o de Uberlândia, que também

entrou com uma ação; além disso, de forma muito especial, o Dr. Antônio Baeta,

Promotor de Defesa do Consumidor, que realmente é muito corajoso e defende de

verdade os consumidores de Minas Gerais.

Muitos Deputados aqui nos antecederam. Acredito que ficaram preocupados em

relação à paternidade. Não temos de nos colocar muito mais acima; não podemos

ficar com picuinhas e brigas partidárias nem discutindo quem é o pai da criança, sem

abrir mão de qualquer paternidade. Isso não importa, mas sim o resultado. O

Governador voltou atrás numa decisão da Cemig. Fico muito feliz por isso, pois

mostra a força do povo. Agora temos de concluir de uma vez por todas, para

encerrarmos esse assunto de pôr o nome do consumidor na Serasa e no SPC,

aprovando o nosso Projeto de Lei nº 609, que há anos tramita nesta Casa e já foi
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aprovado nas Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização Financeira e

Orçamentária e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. O nosso projeto impede

que se coloque o nome do consumidor no SPC tanto para a conta de luz quanto para

a de água, da Copasa. Houve um requerimento de pedido de urgência para ser

votado por esta Casa, o qual foi aprovado. Todavia não foi posto até hoje na pauta

para discutirmos, definirmos e aprovarmos o projeto no Plenário. Tenho certeza de

que esta Casa estará ao lado do povo. Votaremos o nosso projeto que impede isso

de uma vez por todas, pois essa é uma medida administrativa do Governador. Para

que realmente isso não ocorra, é preciso haver uma lei. Por isso é importante a

aprovação do nosso projeto. Tenho certeza absoluta de que o Governador Aécio

Neves será coerente e sancionará a nossa lei, que impede que o nome de

consumidores, como os que têm dívidas de IPVA, os proprietários de veículos, e

contas atrasadas de luz da Cemig e de água da Copasa, seja incluído na lista do SPC

e da Serasa. Seria uma medida totalmente injusta penalizar duas vezes os

consumidores. Seriam penalizados uma vez porque já têm a conta de luz cortada e

depois pela inclusão de seus nomes no SPC. Em várias audiências realizadas nesta

Casa, muitos servidores públicos já nos disseram que têm de contrair empréstimo

para pagar a conta de luz, em razão do salário muito baixo. Então esse servidor

ficaria sem condições de pagar a conta de luz, pois o seu nome estaria negativado

nas instituições financeiras.

Do ponto de vista legal, isso feriria vários pressupostos. O valor da conta de luz em

Minas Gerais ainda é muito alto, apesar dessa grande vitória que tivemos - foi uma

vitória do povo mineiro, de toda a população de Minas Gerais, e a maior campanha

em relação à revisão tarifária desenvolvida em todos os Estados da Federação. Só

em Minas Gerais, foram mais de 500 mil assinaturas. O maior número de propostas

foi dos consumidores de Minas. Na revisão anterior, não foi apresentada praticamente

proposta alguma, nada. Nessa, foram mais de 500 propostas. Conseguimos analisar

a planilha de custo e provamos várias irregularidades. Na planilha, estava escrito que

Minas Gerais tem mais de 400 escritórios da Cemig. Quando fomos verificar e

analisar, não tinha nem 190. Onde estão os outros? Conseguimos detectar também

500 mil consumidores fantasmas, que não existiam. Os números não batiam com a
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planilha de custo. Pasmem os senhores! De cada três postes, a Cemig alega que

troca um por ano em todo o Estado. Quer dizer que, em três anos, troca todos os

postes do Estado inteiro; da porta da sua casa, na sua cidade, do seu bairro, da sua

região, do Estado inteiro. Repito: em três anos, troca todos os postes do seu bairro,

da sua cidade e do Estado inteiro. Questionamos esse dado na planilha de custo.

Todas essas contribuições, essa mobilização e essa pressão do Parlamento, do

conjunto de todos os Deputados desta Casa, de todos os partidos, possibilitaram a

redução no valor da tarifa de energia elétrica em 17%. Todavia a Cemig se reuniu na

sexta-feira e já quer mais um aumento, um reajuste. Isso é muito injusto.

Se examinarmos os reajustes de 2003 para cá, veremos que foram muito acima da

inflação. O valor do ICMS cobrado em Minas Gerais é um absurdo. Sabem quanto é o

ICMS cobrado aqui em Minas? É cobrado 42% por dentro para as residências.

Sempre digo que Tiradentes deve estar se remoendo no túmulo, pois foi morto e

esquartejado por 1/5 dos impostos, ou seja, 20%. Hoje, somente na conta de luz para

as residências, pagamos o dobro de ICMS, ou seja, 42%. O ICMS cobrado em Minas

Gerais é o mais caro de todo o País. Em todos os jornais há matéria sobre o IPVA em

Minas, que é o mais caro do País. Em relação à água, sempre digo que é água a

preço de vinho. É cobrado um valor exorbitante pela água da Copasa, que também

cobra taxa de esgoto. Na maioria dos Municípios cobra-se pelo esgoto e não há

tratamento de esgoto. De acordo com a nossa avaliação, isso é totalmente ilegal.

Desencadearemos uma grande campanha em todo o Estado de Minas Gerais

contra o valor das tarifas de água e de esgoto cobrado pela Copasa. Aliás,

conseguimos uma grande vitória, uma liminar. Em relação à água, fizemos três

representações ao Ministério Público. Está aqui no jornal “o Tempo”: “Alta. Aumento

de 8,65% iria vigorar a partir de março. Liminar impede a Copasa de reajustar conta

de água e esgoto”. Já entramos com três representações no Ministério Público

questionando também os aumentos dados acima da inflação em 2007 e 2008.

Conseguimos. Mais uma vez, parabenizo o Promotor Antônio Baeta pelo fruto das

nossas negociações. Está aqui no jornal “O Tempo”: “Deputado aciona Ministério

Público contra a Cemig” e “Ação civil pública do Ministério Público foi baseada em

representações do Deputado Weliton Prado, questionando os reajustes praticados
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pela Copasa de 6,72%, em 2007, e 7,56%, em 2008”.

Questionamos também por que a Copasa não tem uma agência reguladora. O que

é uma agência reguladora? A agência reguladora, ao analisar a planilha de custo, é

que vai definir, com a participação popular, de forma democrática, se há necessidade

ou não de reajustes. Como funciona hoje? Para as pessoas entenderem, é como se

colocasse a raposa para tomar conta do galinheiro. Por quê? Porque quem define

tudo é a Copasa. Funciona da mesma maneira como eles queriam fazer com a

planilha de custos da Cemig. Conseguimos provar as irregularidades com a

participação popular, com a pressão do povo, e deu resultado. A Copasa pediu 8,65%

de aumento. Mas quem diz se isso está correto ou não, se é justo ou não? Temos de

analisar essa planilha. Quem faz isso é a Copasa.

A lei federal obriga que se crie uma agência reguladora para regular o setor, e não

a autorregulação. Isso deve ser feito com ampla participação da sociedade,

realizações de audiências públicas, baseando-se no argumento de que o Promotor

acatou a nossa representação. O Juiz também entendeu dessa forma e concedeu

uma liminar impedindo os reajustes das contas de água e esgoto da Copasa.

Realmente, fico muito feliz com a decisão da Justiça. Os serviços de água, esgoto e

energia elétrica são essenciais e não podem ser tratados como se fossem

mercadoria. São essenciais à vida e não podem ser tratados como mera mercadoria.

Aqui em Minas Gerais os valores cobrados pela água e pela energia elétrica são

exorbitantes, aliás também em relação ao ICMS. Se formos verificar, há também a

questão das contribuições dos impostos que o consumidor paga, como a taxa de

licenciamento. Grande parte dos Estados não possuem taxa de licenciamento, em

nosso Estado há essa taxa.

Aqui, em Minas Gerais, há taxa de licenciamento; em Minas Gerais, o IPVA é muito

mais caro do que em outros Estados, como Goiás. E Minas acaba perdendo com

isso, porque muitos proprietários emplacam seus veículos em outros Estados.

Há uma grande contradição. Durante a tramitação do projeto do tarifaço,

conseguimos impedir a cobrança da taxa de incêndio, da taxa para fazer boletim de

ocorrência e da taxa para chamar a polícia. As locadoras receberam um grande

presente do governo estadual no final do ano - presente de Papai Noel - ao obterem
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50% de desconto no ICMS. Em Minas, é o contrário. Enquanto aqueles que

realmente precisam pagam muito mais, os que estão em situação melhor recebem

descontos. Defendemos a reforma tributária, somos municipalistas, achamos que

temos de rever o pacto federativo, precisamos garantir que haja mais recursos para

os Municípios, pois hoje assumem muitas atribuições do Estado e da União. Uma das

principais cobranças feitas ontem, no encontro de Prefeitos, foi que os Governadores

sigam o exemplo do governo federal, que anunciou vários pacotes para favorecer e

esquentar a economia e impedir o desemprego. Seria importante garantir mais

recursos aos Municípios e desonerá-los, deixando de passar-lhes tantas e tantas

atribuições que, do ponto de vista constitucional, são do Estado e da União.

O Deputado Zé Maia (em aparte)* - Deputado Weliton Prado, V. Exa. fala das

contas de água e de luz em Minas Gerais. Anteriormente fizemos um debate, e ficou

evidenciado que boa parte do que é pago nas contas se refere a tributos federais.

Nesse caso, há um aspecto muito pernicioso, porque, em relação ao ICMS, por

exemplo, os consumidores mais carentes que consomem menos, até 90kWh, são

isentos desse imposto estadual, mas não têm isenção dos impostos federais. Essa é

uma luta que esta Casa tem de abraçar para sensibilizar o governo federal, com o

objetivo de isentar também os consumidores menores, mais carentes, dos tributos

federais, reduzindo assim as contas de água e de luz.

É preciso reconhecer a qualidade dos serviços prestados pela Cemig e pela

Copasa - são as companhias mais premiadas do País. Boa parte da conta que os

consumidores pagam é de tributos federais. Essa é uma bela bandeira para a

Assembleia Legislativa levantar, cobrando a isenção de impostos federais para os

usuários de água e de luz, sobretudo os mais carentes.

O Deputado Weliton Prado* - Com todo o respeito ao Deputado Zé Maia, em Minas

Gerais não pode haver ventinho - não precisa ser chuva -, que a rede de luz cai.

Conversando com companheiros da imprensa, comentávamos que, principalmente na

zona rural, a qualidade da energia é muito questionável. O problema é seriíssimo. Na

Região Metropolitana, milhares e milhares de pessoas ficam sem energia elétrica a

cada chuva, a cada ventania. A conta da Copasa também é muito alta. Há cobrança

pelo esgoto, que não é tratado na maioria das cidades. O imposto que mais pesa na
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conta de luz realmente é o ICMS. Para as residências, a cobrança atinge 42%.

Agradeço, de forma muito especial, aos Deputados Carlin Moura e Padre João a

cessão do espaço para que eu pudesse fazer uso da palavra. Eu estava inscrito para

falar depois. Parabenizo mais uma vez toda a população de Minas Gerais. A força do

povo realmente tem poder. Somente quando ele se manifesta, mobiliza, coloca a

boca no trombone é que consegue garantir os seus direitos. O resultado está aí: a

recusa do Governador em relação à decisão da Cemig de incluir o nome dos

devedores da conta de luz no SPC e na Serasa. Esperamos que o nosso projeto seja

aprovado e esse assunto seja encerrado de uma vez por todas. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Esgotada a hora destinada a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelos Deputados Domingos Sávio - informando sua indicação para

Líder da Maioria; Luiz Humberto Carneiro - indicando a Deputada Ana Maria Resende

e os Deputados Ademir Lucas e Ronaldo Magalhães para Vice-Líderes do Bloco

Social Democrata - BSD - (Ciente. Publique-se.); e Carlos Pimenta - informando que

o PDT abre mão de sua vaga de membro efetivo da Comissão de Cultura em favor do

PCdoB (Ciente. Designo o Deputado Carlin Moura para a referida vaga. Às

Comissões.).

Designação de Comissões

- A seguir, o Sr. Presidente designa os membros das Comissões Especiais para

Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei nº 18.865, sobre o Veto Total à

Proposição de Lei nº 18.869, sobre os Vetos Parciais às Proposições de Lei nºs
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18.876, 18.877 e 18.947, sobre os Vetos Totais às Proposições de Lei nºs 18.939,

18.941 e 18.953 e sobre os Vetos Parciais às Proposições de Lei nºs 18.922 e 18.956

e membros de Comissões Permanentes desta Casa.

- As referidas designações foram publicados na edição anterior.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Doutor Viana, solicitando a retirada

de tramitação do Projeto de Lei nº 1.611/2007. Em votação, o requerimento. As

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

Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Almir Paraca, solicitando a palavra pelo art.

70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado

Carlin Moura. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15

minutos. Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Ilustre Deputado Weliton Prado, quero parabenizar V.

Exa. pela primeira oportunidade de conduzir a Presidência desta Assembléia

Legislativa como membro efetivo da Mesa. Nossa Bancada do PT-PCdoB está muito

bem representada na Mesa desta Casa.

Quero também cumprimentar toda a militância do PT, que ontem comemorou os 29

anos de existência desse importante partido, que tanto tem contribuído para a luta

democrática do povo brasileiro e para os avanços sociais que o Brasil tem vivido,

especialmente nos últimos seis anos. O PT tem na figura do nosso Presidente, o

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma das suas maiores expressões. Não foi à toa

que ele ontem recebeu, na abertura do encontro nacional de Prefeitos, de forma tão

efusiva, o carinho e o apoio dos Prefeitos brasileiros. Ele tem tido a compreensão de

que é preciso fazer ainda mais pelos Municípios brasileiros. O Presidente Lula

anunciou a renegociação da dívida dos Municípios com o INSS, prorrogando o

pagamento por mais 20 anos. Anunciou investimentos nas áreas de educação, social,

como o Bolsa-Família, e de infra-estrutura. Com isso o Presidente Lula mostra que

tem sido um Presidente à altura do nosso povo e dos nossos trabalhadores. Não é à

toa que Sua Excelência goza de mais de 84% da aprovação popular. É o Presidente

mais bem avaliado da história da redemocratização do Brasil. Ainda há pouco o
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nosso ilustre Deputado do PSDB Lafayette de Andrada lembrava a pesquisa eleitoral

feita pela CNT-Sensus. É importante dizer que, apesar de o Presidente Lula não ser

candidato ao terceiro mandato, ele, sim, o Presidente Lula lidera todas as pesquisas

de opinião do País. Mesmo sem ser candidato a um terceiro mandado, ele lidera, na

frente de Serra e do Governador Aécio Neves. Ele, sim, tem o primeiro lugar absoluto

nas pesquisas de opinião feitas no País. Isso mostra a justeza do seu mandato.

Quero salientar que hoje pela manhã cumprimentei o Governador Aécio Neves pela

postura acertada em relação aos consumidores da Cemig, de não permitir que

consumidores em atraso venham a ser incluídos em cadastro de devedores.

Deputado Weliton Prado, fico às vezes preocupado com certas manifestações,

principalmente da base governista, da base do PSDB, porque fica parecendo uma

certa demagogia em relação aos consumidores. O Governador Aécio Neves,

acertadamente, voltou atrás na decisão da Cemig, mas esta deveria ter tido a

responsabilidade de nem sequer ter aventado essa possibilidade. Isso seria ser

conseqüente. Se é que a Cemig cometeu um equívoco, para evitar que um equívoco

dessa natureza ocorra novamente, temos de colocar em pauta o Projeto de Lei nº

609/2007, de V. Exa., que proíbe a inclusão dos devedores no cadastro. Trata-se de

um serviço essencial. No caso, faremos com que o consumidor tenha o seu direito

protegido. Essa é a melhor forma. Da mesma forma, quando se fala do preço da

conta de luz, a Aneel fiscaliza o preço dessa conta, mas quem determina os

parâmetros e apresenta o custo é a própria Cemig. É sobre esse custo que a Aneel

faz a análise. A redução de 17% foi em razão dessas denúncias que o povo

brasileiro, especialmente o Deputado Weliton Prado, apresentou, do equívoco da

forma do cálculo da tarifa. É importante também o povo mineiro saber que o maior

tributo que incide sobre a conta de luz da Cemig não é federal, é o ICMS.

Quem estipula a alíquota do ICMS é o governo do Estado, é Minas Gerais, não é o

governo federal. Então 42% da conta de luz são calculados sobre o ICMS. Não têm

de tergiversar da tribuna sobre isso. Os Deputados do PSDB não devem jogar essa

conta nas costas do governo federal, porque isso não cola. Temos de ter

responsabilidade. É preciso reduzir o valor da alíquota do ICMS sobre a conta de luz

de Minas Gerais. Essa verdade não quer se calar. É isso que precisamos enfrentar.
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Não é possível dizer que o grande montante é do imposto do governo federal. São

42% de ICMS. Essa é a taxa embutida na conta de luz. Essa é a realidade nua e crua

que precisamos enfrentar. Queria, na oportunidade, comunicar que ontem estive em

Brasília, na abertura do encontro dos Prefeitos. Estávamos acompanhados da nossa

Prefeita Marília Campos, na audiência com o Ministério da Saúde, para anunciar a

construção da nova maternidade de Contagem. Em outro momento, vou detalhar

esse fato. Estive também no Ministério dos Esportes. Posteriormente, retornei a Belo

Horizonte, para fazer um encontro, na Secretaria de Cultura, com o nosso novo

Secretário de Cultura, Dr. Paulo Brant, a quem quero agradecer a atenção e a

simpatia ao nos atender. Fomos ali acompanhados dos trabalhadores da Rádio

Inconfidência. Estavam ali os representantes dos trabalhadores, bem como os

representantes dos dois sindicatos de classe, o Presidente do Sindicato dos

Jornalistas, Luiz Moraes, e o Presidente do Sindicato dos Radialistas, Armando

Portela; a Diretora do Sindicato dos Trabalhadores da Rádio Inconfidência, Verônica

Pimenta; e o Operador de Gravação da Rádio Inconfidência, Vagner de Castro.

Fomos ao Secretário de Cultura para expor a situação em que se encontram os

trabalhadores da Rádio Inconfidência. Ela é um dos maiores patrimônios do povo de

Minas Gerais. Tem 72 anos de existência, que foram comemorados no ano passado.

Temos de falar especialmente da Rádio AM, onda curta e rural, canal 880. Quando se

fala de Rádio Inconfidência, vai-se pensando na freqüência modulada, na FM 100.9,

que também é um grande patrimônio do povo de Minas Gerais, mas o nosso

patrimônio são as ondas curtas, as ondas rurais, que estão no ar há 72 anos. Ela tem

o programa de entretenimento “A Hora do Fazendeiro”, programa mais antigo do

rádio mundial, com transmissão ininterrupta para o homem do campo, para o

fazendeiro, para os trabalhadores rurais, no entanto pouco tem sido valorizado. Muito

se fala no transmissor de FM. Compraram um transmissor novo de FM, mas o nosso

transmissor de AM da Rádio Inconfidência está sem a devida preservação. Nessa

audiência, os trabalhadores apresentaram um documento, que foi aprovado em

assembléia, com mais de 140 participantes. Queria, rapidamente, Sr. Presidente,

fazer a leitura desse documento, dos principais pontos apresentados ao Secretário de

Cultura, das reivindicações dos trabalhadores da Rádio Inconfidência. (- Lê:)
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“A Rádio Inconfidência é reconhecidamente patrimônio dos mineiros. Sua

legitimidade social foi conquistada ao longo de 72 anos de história e participação na

vida de Minas Gerais, do Brasil e da América Latina. A Inconfidência 880 possui uma

das poucas outorgas de freqüência exclusiva ainda existentes no Brasil. Daí nossa

preocupação. Ela faz sua transmissão para Minas e para o Brasil inteiro”.

É outorga específica do povo de Minas Gerais, da Rádio Inconfidência. E há muita

empresa e transmissora de rádio particular querendo ocupar esse canal de

radiofreqüência da Rádio Inconfidência. Duas delas já conseguiram liminar e estão

ocupando nosso canal AM 880 pelo Brasil afora. É a saga das empresas privadas

querendo tomar o canal público do povo de Minas Gerais.

“Além de patrimônio imaterial, ela possui valor estratégico, tendo em vista os

desafios da comunicação pública e o advento da rádio digital.” Povo de Minas Gerais,

o transmissor AM, estrategicamente, pode representar grande avanço na

comunicação pública, porque esse transmissor AM de ondas curtas e ondas rurais

pode ser convertido em transmissor digital. Isso é um patrimônio estratégico

importante para Minas Gerais.

“Ao longo de décadas, essa instituição passou por um processo de sucateamento.

Reconhecemos a tentativa recente do governo de Minas Gerais de mudar esse

panorama. A compra de mobiliário, do novo transmissor para FM, a realização do

concurso público para organização do quadro funcional, a implantação do plano de

cargos e salários são exemplos. Os avanços são, como vemos, relevantes para a

longevidade da Rede Inconfidência de Rádio. E, justamente com a expectativa de

contribuir para esse crescimento, desejamos fazer alguns apontamentos e

observações. Plano de cargos e salários: após a realização de concurso público, a

Rede Inconfidência de Rádio conta, atualmente, com um quadro profissional

devidamente concursado. Entretanto desvios de função têm sido uma prática

recorrente, no caso específico da função de locutor-apresentador.” Os funcionários

organizados apresentaram denúncia ao Sindicato dos Radialistas e Jornalistas

porque o plano de carreira cria uma função genérica de auxiliar de comunicação,

descaracterizando funções específicas, como jornalista e radialista.

Outra questão grave e urgente é o plano de saúde. “Em dezembro de 2008, os
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funcionários da Rádio Inconfidência realizaram uma assembleia e decidiram entrar

com ação na Justiça Trabalhista, com o objetivo de reaver direitos garantidos pela

CLT. O contrato entre a Rádio Inconfidência e o Plano de Saúde Vitallis foi modificado

em novembro de 2008. O plano passou a ser co-participativo, obrigando os

funcionários a arcarem com parte dos custos de exames e consultas, o que não era

feito antes.” Até 2008, os trabalhadores arcavam com 70% do custo do plano e a

Rádio Inconfidência arcava com 30%. Os trabalhadores tinham direito de fazer uso

das consultas promovidas pelo plano sem pagar. Em 2008, isso foi modificado. A

rádio deixou de cobrir os 30% que lhe competia enquanto empregadora, e, ao mesmo

tempo, o trabalhador tem de pagar uma parte da consulta porque o plano passou a

ser co-participativo. Especialmente os trabalhadores mais idosos, que precisam de

mais consultas, gastam quase todo o salário com o pagamento desse plano.

Tudo isso foi apresentado ao Secretário Paulo Brant, solicitando-lhe que abrisse um

canal de diálogo e negociação com os sindicatos e trabalhadores para encontrar uma

solução, fazer uma revisão do plano de carreira, cargos e salários, a fim de garantir

as funções específicas de radialista e jornalista e outras de categoria diferenciada;

retomar o plano de saúde nos moldes antigos; e valorizar a situação do canal de

transmissão AM, especialmente o canal AM 880.

“O debate sobre a democratização da comunicação social está entre os mais

importantes da contemporaneidade.

Como empresa pública, a Rede Inconfidência de Rádio está inserida naturalmente

nessa discussão, haja vista seu vínculo junto à Associação das Rádios Públicas do

Brasil - Arpub. Acreditamos que não há como pensar a democratização e o acesso

pleno à informação desconsiderando as comunidades interioranas e periféricas, com

as quais a AM 880 dialoga.”

Conclui o documento apresentado pelos sindicalistas ao ilustre Sr. Paulo Brant,

Secretário de Cultura de Minas Gerais: “Os funcionários da Rede Inconfidência de

Rádio compreendem a missão pública da empresa. Decorrem disso as reivindicações

apresentadas neste documento. A Rádio deve ser capaz de responder às demandas

do nosso tempo, sejam elas empresariais, trabalhistas, culturais ou sociais. Comissão

de funcionários da Rádio Inconfidência, empresa pública de Minas Gerais.”.
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* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Almir Paraca) - 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 - Obrigado, Sr. Presidente.

Prezados Deputados que nos acompanham nesta tarde, todos os que estão na

Assembléia mineira e quem nos acompanha pela TV Assembleia, inicialmente,

gostaria de agradecer aos meus pares, aos Deputados que compõem o BSD, aos

Deputados que compõem a Maioria nesta Casa, não só os do meu partido, o PSDB,

mas os de diversos partidos que se alinham com o Governador Aécio Neves

buscando dar o melhor de si, fazer o melhor trabalho possível para que possamos ter

um Estado melhor para todos. Agradeço a esses colegas Deputados que me

reconduziram à condição de Líder da Maioria no Parlamento mineiro. É, sem dúvida,

para mim motivo de imensa alegria e, ao mesmo tempo, de grande responsabilidade,

que assumo com muita serenidade, primeiro pela confiança que tenho nos colegas,

na forma como temos procurado agir, e também pelo fato de que a Maioria nesta

Casa assume uma posição clara de apoio ao Governador Aécio Neves, mas o faz de

maneira altaneira, altiva, como deve ser o comportamento de um Parlamento.

O Líder da Maioria não pode e não deve ser confundido com o Líder do Governo,

que tem um papel igualmente estratégico no Parlamento. O Líder da Maioria

representa o pensamento, o sentimento da maioria, como o próprio nome diz,

daquela que é a maior bancada, e em razão do seu posicionamento é que ele se

manifesta. Essa maior bancada no Parlamento mineiro apóia o Governador Aécio

Neves, e assim me tenho manifestado, mas sempre procurando expressar também o

sentimento dos colegas e respeitar a minha missão de conduzir a vontade da Maioria

e fazê-lo num ambiente de respeito à Minoria, com que tenho tido uma interlocução

num ambiente democrático do mais alto nível. É assim que tem que ser.

Vivemos um momento de consolidação dos valores democráticos no País. Há quem

possa pensar que democracia já é uma situação consolidada e sobre a qual já não há

o que discutir. A democracia é um processo de construção permanente. Ingênuos são
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aqueles que acreditam que já não tenhamos que estar em vigília permanente, até em

relação a nós mesmos. Somos humanos, sujeitos a falhas e, se não estivermos

atentos, podemos transigir e enveredar pelo caminho da autocracia, de tentarmos

fazer com que prevaleça uma vontade única; e não é isso o que nós, enquanto Líder

da Maioria, queremos ou iremos defender.

O que sentimos é que o ambiente democrático é soberano, está acima da Maioria e

da Minoria. Além disso, é o principal instrumento da Nação para sermos, de fato, um

povo livre. É assim que o Parlamento mineiro deve agir.

Agradecendo a todos os colegas, inicio esta nova jornada dando seqüência ao

trabalho como Líder e, ao mesmo tempo, procurando conciliá-lo com a minha função

parlamentar. São coisas que devem coexistir e ser tratadas com o mesmo zelo.

Assumir a Liderança da Maioria, conforme disse, não é o mesmo que assumir a

Líderança do Governo. Tenho de falar a voz dos Deputados, da Maioria, e devo fazê-

lo ouvindo - aliás, mais ouvindo que falando; todavia não deixo de ser um parlamentar

com as minhas prerrogativas e responsabilidades, razão pela qual cheguei ao

Parlamento mineiro, votado pelo povo mineiro. Além da função de buscar recurso

para atender à área da saúde e da educação e de uma obra que atenda ao Município

no qual somos votados, temos a obrigação de representar o conjunto do povo

mineiro.

Tive a alegria de fechar o ano tendo a colaboração de colegas como o Deputado

Almir Paraca, que, neste momento, preside esta reunião. No primeiro ano deste

segundo mandato, apresentamos alguns projetos. Concluímos o ano passado -

segundo ano do segundo mandato -, ao meio desta trajetória, com a aprovação de

três projetos que me deixam extremamente feliz, pois não tenho dúvida de que

atendem ao interesse do povo mineiro como um todo. Inicio por aquele que teve a

colaboração do Deputado Almir Paraca, com uma emenda fundamental, no qual

tratamos de um assunto que envolve o meio ambiente e o desenvolvimento

sustentável. Já falei sobre isso ontem e reitero. Já não é possível estabelecermos

esse conflito entre preservar o meio ambiente e fazer desenvolvimento gerar riqueza,

melhor condição de qualidade de vida para as pessoas, alimentos e acesso a bens de

consumo. Desenvolvimento é algo que todo ser civilizado quer e deve buscar ter esse
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direito de preferência em igualdade de condições, pois já não é possível haver um

mundo em que uma grande maioria esteja excluída da possibilidade de ter acesso

aos bens de consumo. Portanto é preciso produzir energia elétrica para que todos

tenham energia elétrica. É preciso produzir equipamentos, máquinas e veículos para

que todos tenham direito de ir e vir com segurança e conforto. É preciso produzir

alimentos para que todos se nutram com dignidade, possam se alimentar e se vestir.

Então produzir e gerar desenvolvimento é inerente à condição humana, à civilização.

E quanto a preservar o meio ambiente? Há alguma dúvida nisso? Pode haver alguém

que não compreenda hoje que preservar o meio ambiente é preservar a vida,

respeitar o ser humano em todas as suas manifestações, por meio das diversas

formas de vida e também em toda a expressão da natureza, por meio de todos os

seus elementos, da terra, do fogo, da água e do ar? A natureza é a nossa vida.

Preservar o meio ambiente é preservar a nossa vida. Então não há de haver essa

dicotomia, esse conflito, ou seja, essa guerra entre preservar o meio ambiente e ter

desenvolvimento sustentável. Como podemos encontrar o equilíbrio? Adequando a

legislação, que está produzindo, muitas vezes, o conflito e a interpretação

equivocada. A lei, que é antiga e inadequada à realidade em que vivemos, ora

permite a destruição do meio ambiente, ora destrói o ser humano e agride quem quer

trabalhar e produzir. Então ela precisa ser aprimorada e encontrar o equilíbrio. Refiro-

me ao Projeto de Lei nº 18.023, que hoje é lei - podem até acessar os anais do

governo do Estado, o diário oficial - sancionada pelo Governador Aécio Neves. Foi

um projeto de lei de minha autoria. Jamais seria lei, ficaria só no projeto se não

tivesse a colaboração do Deputado Almir Paraca, com uma emenda muito

apropriada, e dos demais colegas e principalmente dos sindicatos rurais, dos

produtores rurais e dos que estudam a questão ambiental.

O que diz essa lei? Ela veio regulamentar uma situação de conflito. O Código

Florestal, lei florestal nacional, define a área de preservação da margem dos córregos

e dos rios, a área de preservação permanente - APP - do entorno da nascente e não

define a APP do entorno dos lagos artificiais. E aí vem uma resolução do Conama

que diz que essa área seria de 30m a 100m, a ser definido por um plano diretor das

águas, que não existe. Veio o conflito. O Ministério Público e o IEF multam o produtor
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rural sob alegação de que tem de ser de 100m. Vem a Polícia Florestal, multa e

manda arrancar o cafezal, não permite ligar energia elétrica em uma construção que

está a menos de 100m da margem, sem nenhuma justificativa de natureza ambiental

para exigir que, num lago artificial que tem a sua margem numa terra de cerrado que

foi inundada, haja um afastamento de 100m. Enquanto que, à beira de um córrego,

que tem correnteza, tem-se de estar a 30m. Numa nascente, onde é preciso

preservar para que a água continue nascendo e jorrando, tem-se de estar a 50m. Por

que na terra seca à beira de um lago, que não tem correnteza, em que não há risco

de erosão, tem-se de estar a 100m? E, o que é pior, depois que o cafezal foi

plantado? A água chegou depois que a propriedade se instalou. Então, vem a multa,

o processo criminal.

É preciso que o legislador tenha coragem de legislar para pacificar esse conflito, e

foi o que fizemos. Elaboramos uma lei em que a APP das margens de lagos, em

última análise, até que tenhamos um plano diretor, será de 30m. A área de

preservação, sendo de 30m, preserva o meio ambiente, mas também respeita quem

deseja produzir, dá condição para quem quer trabalhar e produzir. Esse é o

desenvolvimento sustentável.

Faço referência a esse projeto para alertar para que o fato de que já é hora de os

nossos Deputados Federais fazerem também as devidas revisões no Código

Florestal, que é de 1965 e está estimulando ações da Polícia Florestal e dos

Ministérios Públicos que passam a tratar o produtor rural como criminoso. Na

verdade, se formos olhar a lei federal inadequada, notaremos que ela trata o Brasil

como se fosse uma pequena porção de terra. Como se pode ter uma lei que trata a

Amazônia, a biodiversidade amazônica da mesma maneira como se trata uma região

já totalmente povoada, que já tem 500 anos de atividades agrícolas, como o Sudeste

e o Sul do País? São realidades diferentes.

Então, é preciso adequar essa lei de 1965. O Congresso não toma iniciativa. Às

vezes alguns Deputados dizem que, se formos legislar sobre meio ambiente, seremos

criticados. Legislamos aqui na Assembleia, elaboramos a lei, que está chegando em

boa hora. O Secretário de Meio Ambiente veio parabenizar-me por isso. Ele disse que

a minha lei deu-lhes um instrumento legal e que não mais seriam obrigados a multar
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o produtor rural. Que estavam seguindo uma resolução do Conama, que não é lei.

Disse ainda que a minha lei é mais forte que uma resolução, mesmo sendo uma

resolução federal.

O Estado pode legislar de maneira complementar ao governo federal. Houve a

brecha para legislar complementarmente, já que o Código Florestal não tratava das

margens de lagos, e assim o fizemos. Portanto, Deputado Almir Paraca, é nessa linha

que reiniciamos o nosso trabalho de Líder, comemorando que essa lei já esteja em

vigor, como a Lei nº 17.957, dependendo de uma regulamentação da Secretaria de

Fazenda.

Lei de minha autoria, que teve como relator o Deputado Zé Maia, dá isenção total

do ICMS ao produtor rural na primeira operação. Os produtores de leite, de café e de

carne têm 0% de imposto. No caso do leite, o produtor passa a ter 100% de crédito

presumido, o que equivale a 0% de imposto. Assim ele não paga nada, porque zera a

operação. É como se pagasse 12% de imposto, mas tivesse crédito presumido no

mesmo valor, com zero de imposto a pagar. Mas transfere o crédito para a

cooperativa e o laticínio. Dessa forma, o Estado que mais produz leite no Brasil terá

maior competitividade para vender queijo e leite para outros Estados. A redução de

impostos gera benefícios para o consumidor também.

A Lei nº 17.957, de nossa autoria, acabou de ser sancionada pelo Governador. Ela

beneficia o produtor rural, de modo especial o de leite, a cooperativa agropecuária, o

laticínio e o consumidor, pois diminui o imposto sobre produtos lácteos.

Tivemos a alegria de ver aprovada a Lei nº 18.037, que regulamenta a profissão do

despachante, aquele profissional que às vezes não é lembrado, mas pelo qual

chamamos, no momento em que precisamos da solução rápida de um problema

burocrático. Infelizmente, não havia uma lei estadual reconhecendo essa profissão.

Agora o despachante tem condição de transitar no Detran, ser mais respeitado e

valorizado. Ele estava começando a ficar para trás. Algumas empresas começaram a

ter tratamento preferencial, diferente do que era dado ao despachante, que é um

profissional. Obviamente, com essa regulamentação, a situação ficou melhor, o

profissional ficou fortalecido no Detran, e o usuário passou a contar com um

profissional que tem responsabilidades previstas em lei. Isso lhe dá segurança no
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momento de passar uma procuração, um documento para uma pessoa que tem

normas legais regulamentando sua profissão.

Concluo, Sr. Presidente, agradecendo a tolerância de V. Exa. Iremos nos esforçar

para, durante todo o ano, cumprir a nossa missão como Líder da Maioria, mas

continuar trabalhando como parlamentar, para melhorar as leis em Minas Gerais,

representar bem os nossos Municípios, levando obras e benefícios e, acima de tudo,

cumprindo o nosso dever como Deputado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Vem à Mesa requerimento do

Deputado Padre João, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,

nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Weliton Prado. A Presidência defere

o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Boa-tarde a todos. Novamente gostaria de falar da

minha alegria por ver o Governador - a quem parabenizo - revisar a decisão da Cemig

de incluir o nome dos devedores da conta de luz no SPC e na Serasa. Realmente,

essa medida era muito injusta, incompreensível e totalmente desnecessária. Era uma

maldade. Falamos desse assunto desde a semana passada, quando a empresa

tomou essa decisão. Fizemos pronunciamento aqui, na tribuna desta Casa,

apresentamos requerimento solicitando ao Governador Aécio Neves a revisão desse

posicionamento, o que de fato ocorreu. Fizemos ainda duas representações no

Ministério Público Estadual, e uma no Ministério Público Federal. Houve grande

pressão da sociedade. O consumidor não poderia ser penalizado duas vezes:

primeiramente, com a atitude drástica do corte de energia, que é um bem público

essencial; depois, com a inclusão do seu nome no SPC e na Serasa, e ficar sem

poder contrair empréstimo para pagar a conta.

Realmente, fico muito feliz. Isso mostra que a pressão dá resultado. Gostaria de

parabenizar todos os que, de uma forma ou de outra, contribuíram para esse

processo: o Ministério Público, todos os Procons, a imprensa, os jornalistas, toda a

população, os Deputados desta Casa. O Governador voltou atrás no que se refere a

essa decisão da Cemig. Esperamos que nosso projeto, que já tramitou e foi aprovado

em todas as comissões, seja aprovado e impeça, de uma vez por todas, que o nome
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do consumidor que deve à Copasa, à Cemig, o IPVA seja incluído no SPC e na

Serasa. Seria uma medida realmente muito injusta e, na nossa avaliação, imoral e

ilegal.

O Deputado Almir Paraca (em aparte) - Gostaríamos de aproveitar o ensejo para

parabenizar a atuação nesta Casa do Deputado Weliton Prado. Hoje, quem teve

oportunidade de acompanhar nossa reunião, percebeu que praticamente o tema de

quase todas as abordagens, os pronunciamentos giraram em torno dessa questão da

Copasa e da Cemig. Sabemos que os mecanismos para defender os interesses da

população em situações como essa, objetivas e claras, são de interesse imediato,

concreto, das comunidades. O preço da tarifa de água e de luz, a garantia do serviço

público de água e de luz precisam necessariamente passar pelos mecanismos já

previstos na nossa legislação. Não se pode prescindir de todo o processo de

regulamentação e de controle que foi construído ao longo de muitos e muitos anos no

processo democrático. Essa é a principal característica da democracia: regras claras

e justas que defendam e promovam o interesse da população.

Portanto, o Deputado Weliton Prado, em relação ao preço da tarifa da Cemig, e

agora em relação ao preço da tarifa da Copasa, está atuando na melhor tradição do

PT em todo o Brasil, a de fiscalizador, de auxiliar na promoção do controle social. Não

é possível avançarmos com políticas públicas, com serviços públicos, com ações

sem, de fato, implementarmos os mecanismos de controle social.

No caso da Cemig, o que se fez foi exatamente isso: acionar o Ministério Público, a

Aneel e outras instâncias de controle para fazer cumprir aquilo que a legislação já

previa e conforme orientava. Agora, em relação à Copasa, se fez isso novamente.

Portanto, não podemos trazer essas questões para dizer se se trata da Oposição ou

da Situação, se se é a favor ou contra o governo do Estado, se se combate a Cemig,

se se combate a Copasa. Não se trata disso, mas de implementar, de exercitar

plenamente a democracia, os mecanismos de controle previstos na nossa legislação.

Portanto, estamos diante de uma tarefa, em relação à Copasa, que é a de

implementar as instâncias de regulação e de controle, no que diz respeito ao

fornecimento, ao abastecimento de água para as nossas comunidades.

Portanto, Deputado Weliton Prado, queremos cumprimentá-lo e parabenizá-lo. Nós,
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da Bancada do PT, que sempre nos alinhamos com V. Exa. nas suas ações, no seu

trabalho, orgulhamo-nos de tê-lo como parlamentar da nossa bancada, ativo, atuante

e atento a questões como essa.

Quando o Governador do Estado revê uma posição já tomada pela Cemig,

demonstra que, quando a sociedade está atenta e utiliza os espaços e os

mecanismos disponíveis para fazer a fiscalização e o controle social, medidas

incorretas e atitudes indevidas podem ser revistas e corrigidas. Aqui, neste

parlamento, essa nossa função precisa ser aprimorada e ampliada. O Deputado

Weliton Prado exercita muito bem essa atuação fiscalizatória e de controle social.

Gostaríamos, Deputado, de aproveitar o ensejo para tornar público aqui uma nossa

preocupação. Temos um companheiro, Romualdo Rossi Tolentino de Oliveira, do

Partidos dos Trabalhadores da cidade de Natalândia, também Presidente do

Sindicato dos Trabalhadores Rurais desse Município, que está sendo ameaçado de

morte por seguidas vezes, nas últimas semanas. Isso intranqüiliza, certamente, toda

a comunidade de Natalândia, que é totalmente pacífica. Gostaríamos de,

publicamente, pedir a atenção do Delegado Regional de Unaí, Sr. Júlio Zica, para

essa situação. Infelizmente, a defesa pública, as Polícias Militar e Civil não estão

presentes da forma devida no Município de Natalândia. Não há Delegado nesse

Município. A Delegacia de Unaí assiste a referida cidade. Remetemos, portanto, à

Delegacia Regional de Unaí esse apelo, para se aproximar desse caso. Trata-se de

uma liderança conhecida, que atua junto aos movimentos sociais. É um assentado da

reforma agrária de Natalândia que está sendo ameaçado.

Deputado, gostaríamos ainda de apresentar um requerimento que protocolamos

agora há pouco na nossa Mesa da Assembleia, solicitando à Secretaria de Cultura

que considere a possibilidade de ampliação do prazo para a apresentação de

propostas para o Edital Pontos de Cultura de Minas Gerais. Esse edital é fruto de

uma parceria do Ministério da Cultura com a Secretaria de Cultura, por meio dos

programas Cultura Viva e Mais Cultura, desse Ministério com a Secretaria de Cultura.

Serão implementados 100 pontos por meio desse edital. Já temos 79 pontos

instalados no Estado, dos quase 650 pontos de cultura que existem no Brasil.

Entendemos que é preciso dilatar um pouco esse prazo, pois as entidades estão
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tendo dificuldades para apresentar as suas propostas. Em outro momento,

ampliaremos um pouco mais essa informação para mobilizar a comunidade. O prazo

estabelecido pelo edital vai do dia 12 de janeiro a 27 de fevereiro. Entendemos

absolutamente necessária a prorrogação. Estamos acompanhando e mobilizando as

entidades, para que apresentem os seus projetos. No momento oportuno,

aproveitaremos esse espaço da Assembleia para divulgar informações

complementares.

Ainda, Deputado, em relação à Cemig, gostaríamos de fazer aqui, novamente, uma

cobrança que diz respeito à execução do programa Luz para Todos no Estado. Já

estamos chegando à marca de um ano e meio de suspensão do referido programa no

Estado. Isso é inadmissível. Deparamo-nos, muitas vezes, com afirmações da ação e

da gestão de excelência do governo de Minas Gerais e reconhecemos realmente

muitos avanços e conquistas, mas ações como essa jogam por terra essas

afirmações. Como uma empresa do porte e com o histórico da Cemig, que já está

atuando além das fronteiras do Estado, não consegue dar continuidade a um

programa dessa dimensão como o Luz para Todos, interrompendo, já por mais de um

ano, quase um ano e meio, um programa vital, fundamental para promover o

desenvolvimento, particularmente o das comunidades do interior do Estado.

Gostaríamos também de apresentar um outro requerimento, que foi protocolado

junto à Mesa, solicitando que o Governador de Minas Gerais se digne a indicar um

representante da Assembleia Legislativa de Minas Gerais como membro convidado

para a composição do Conselho Curador da Fundação Educacional Caio Martins, o

que está previsto em seu estatuto, que foi regulamentado pelo Decreto nº 44.996, de

30/12/2008, no seu art. 5º, inciso III, alínea “a”. Temos acompanhado o processo, já

nos pronunciamos aqui inúmeras vezes e hoje estamos comemorando a intervenção

do governo do Estado junto àquela fundação para recuperar uma atuação que já foi

de excelência, reconhecida e considerada modelo educacional em Minas Gerais. A

Fundação Caio Martins está passando por um processo de revitalização, e

gostaríamos de solicitar que a Assembleia Legislativa tivesse seu devido assento

nesse Conselho Curador, que foi empossado há poucos dias, em um ato em que o

Vice-Governador representou o Governador do Estado. Esperamos que esta Casa
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ocupe seu espaço para também dar sua contribuição. Gostaria de parabenizar o atual

Presidente da Fundação, o Dr. Clóvis Benevides, também Subsecretário de Combate

às Drogas, na Secretaria da Criança e do Adolescente. Ele está realizando uma ação

magistral. Já visitou várias vezes as seis unidades da Fundação, que trabalha com

jovens em condições de vulnerabilidade social, e tomou medidas concretas que

apontam para a recuperação de sua metodologia e ação efetiva. Além disso, ele

praticamente dobrou o orçamento em relação ao ano passado: de R$2.500.000,00

para R$5.000.000,00.

Muito obrigado pelo aparte, Deputado Weliton Prado. Mais uma vez, gostaríamos

de cumprimentá-lo e estimulá-lo a exercitar esse papel no Parlamento, pois é

essencial: o controle social da atuação do Estado.

O Deputado Weliton Prado* - Gostaria de agradecer ao Deputado Almir Paraca e

dizer-lhe que nossa luta continua. Vamos desenvolver uma grande campanha no

Estado em relação à cobrança da conta de água e esgoto por parte da Copasa, e

lembramos que a participação do Deputado Almir Paraca e de todos os Deputados,

no Norte e no Noroeste de Minas e no Alto Paranaíba, é fundamental para

fortalecermos esse movimento em busca de uma tarifa justa e humanitária.

Queremos que realmente haja água e tratamento de esgoto em todas as cidades.

Conseguimos, por intermédio do Promotor Antônio Baeta - e está aqui uma notícia do

jornal “O Tempo” -, uma liminar impedindo que a Copasa reajuste as contas de água

e esgoto, que teriam um aumento a partir de março. Há ainda a decisão em relação à

Cemig, que não enviará mais o nome do consumidor inadimplente ao SPC. Isso

mostra que a luta realmente dá resultados. Obtivemos o mesmo sucesso com o fim

da taxa de incêndio para as residências e o fim da cobrança da taxa para se chamar

a polícia. Com o boletim de ocorrência, conseguimos também. A redução da tarifa de

energia contou com uma grande campanha, com a participação de milhares de

pessoas. Agora, conseguimos a decisão do Governador de voltar atrás e impedir a

Cemig de incluir no SPC quem estivesse com dívidas, penalizando duas vezes a

mesma pessoa. Registramos mais uma vez nossa alegria. Isso mostra que, quando

protestamos, mobilizamos e pressionamos, o trabalho dá resultados.

Queremos parabenizar o Deputado Almir Paraca, que trouxe aqui questões
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relevantes, como a necessidade de uma estrutura maior para a Fundação Caio

Martins e da prorrogação para a apresentação de projetos para o Programa Ponto de

Cultura, do governo federal, o qual vai até o dia 27 de fevereiro.

Enfim, agradeço e digo que realmente a nossa luta continua. Vamos travar uma

campanha, em todo o Estado de Minas Gerais, em relação à cobrança da água e

também em relação à telefonia, à taxa mensal que o cidadão é obrigado a pagar todo

mês e que, em nosso ver, é inconstitucional, ilegal. Vamos fazer parceria com outros

Deputados Federais, de todos os Estados da Federação, e uma campanha em todo o

Brasil - e muito forte aqui, em Minas Gerais -, para o fim da cobrança mensal na

telefonia fixa, o que é um absurdo. E não há justificativa para essa cobrança. Tenho a

certeza de que teremos outra vitória com mobilização e pressão popular. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto Abramo,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Getúlio Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Obrigado. Meu caro Presidente, hoje, na parte da tarde,

mais uma vez fiz uma solicitação, que já havia feito em 2007, à direção da Casa, para

que oferecesse aos Deputados o resumo dos projetos de lei, o teor do projeto e das

emendas. E, toda vez que levanto a questão, a Mesa responde, com base no

Regimento, que esse resumo está disponível na internet. O fato de fazer essa

solicitação não quer dizer que eu seja analfabeto, que não saiba acessar a internet ou

que não tenha funcionários para fazer isso antes de eu vir para o Plenário. A minha

preocupação é outra. Muitas vezes, há 20, 30, 40 projetos na pauta, e, sendo grande

o número de projetos, os assuntos se misturam. Precisamos, pelo menos, de uma

matéria para recordar os projetos que passaram pelas Comissões. Uma grande

parcela dos projetos que chegam aqui, no plenário, não passam por todas as

Comissões. Todos os Deputados participam de alguma Comissão, mas os projetos

não passam por todas elas. Então, uma parcela dos Deputados não lê o projeto, não

lê a emenda, não acompanha o projeto. Simplesmente recebem uma pauta, a ordem
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do dia, da seguinte maneira: “Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.874, do

Deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre a proibição de realização de

eventos de música eletrônica (...)” - mais ou menos assim. Já a imprensa recebe o

boletim chamado BIP, que explica: “Projeto de Lei nº 1.874/2007, do Deputado

Sargento Rodrigues, do PDT, discussão em 1º turno. O projeto pretende proibir as

festas ‘raves’ em Minas Gerais e eventos que guardem semelhança pelo tipo de

música nas condições (...)”. E vai aquele alentado esclarecimento. Lá na frente: “O

substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão considerou o texto original”. Aqui se

descreve direitinho o projeto, a emenda, de forma clara, o que orientaria o Deputado,

no momento de votar, para que não vote equivocadamente ou simplesmente como

maria-vai-com-as-outras, esperando o sinalzinho do Líder: “Vamos votar”. E todo

mundo vota “sim”, vota “não”, o espetáculo que vemos aqui todos os dias: vota “sim”,

vota “não”. Ora, eu me recuso a ser maria-vai-com-as-outras. Recuso-me a apenas

obedecer ao Líder e votar como ele quer. Quero votar de acordo com a minha

consciência, de acordo com o meu eleitor. Não aceito essa idéia. Vou continuar

insistindo. Se até amanhã eu não tiver uma resposta da Mesa, de que é possível ser

entregue aos Deputados o boletim que vai para a imprensa - basta se imprimirem

mais 77 cópias -, vou entrar com um pedido por escrito e argüir o Regimento. Do

Regimento não se pode subentender que o Deputado seja obrigado a acessar a

internet para buscar o projeto e fazer, ele mesmo, uma síntese do projeto. O exemplo

que temos é o da Câmara dos Deputados, onde estive. Lá todos os projetos fazem

parte de um avulso, em que todo projeto é escoimado, sintetizado. Cada emenda é

sintetizada, para que os Deputados votem com consciência.

Essa é uma preocupação de fato, e não apenas uma querela, uma questiúncula.

Faço isso para que possamos discutir nos corredores desta Casa e, quando a

imprensa nos procurar para falar sobre um projeto, tenhamos em mãos o que

conhecemos e até o que não conhecemos ainda. Dessa forma, o assunto será

minutado e isso facilitará a discussão, pela consciência maior das questões que

votaremos. Não aceito a idéia de que o Deputado deve votar “sim” ou “não” de acordo

com a indicação da Liderança. Não aceito essa idéia. Na minha opinião, o Deputado

tem de ter liberdade para votar de acordo com sua consciência, sobretudo conforme
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os anseios da população.

Todavia, não é esse o assunto que trago à baila, Sr. Presidente. Hoje o governo

federal enviou ao Congresso Nacional sete projetos de lei, com a pretensão de fazer

a reforma política. Ora, este ano, todos nós, políticos, estamos atentos, aguardando a

tal janela. Já que não se pode abrir a porta, espera-se por uma janela para que seja

feita a reestruturação partidária. O incrível é que, dos sete projetos enviados pelo

governo, nenhum trata objetivamente do que é mais importante numa reforma

política: o voto distrital. As pessoas não discutem. Vejo aqui companheiros, colegas

nossos de vários partidos falando em financiamento público de campanha como a

parte mais importante da reforma política. Eu não gostaria de ter um centavo do

partido nem do governo para pagar minha campanha eleitoral. No entanto, gostaria

que a lei proibisse os ricos de comprar votos no Estado inteiro, inclusive na minha

região. Compram-se Vereadores, Prefeitos e cabos eleitorais. Gostaria de que a lei

proibisse isso. Se houver o voto distrital, certamente a influência do poder econômico

se reduzirá na formação das Assembleias Legislativas, das Câmaras Municipais e do

Congresso Nacional. Haverá uma redução substancial, visto que os votos dos futuros

Deputados serão disputados de acordo com a capacidade econômica de cada região

e com um detalhe: o cidadão candidato será conhecido de todos. Caso contrário, não

obterá os votos de seus concidadãos.

Um dia um Promotor de Justiça amigo me pediu que nunca mais usasse a

expressão “juvenis holofotários”. Por quê? Pode-se utilizar a expressão “jovem

holofotário”, mas não se deve usar a palavra “juvenil”, porque se parece com o nome

daquele Deputado do PT que está com um processo de cassação porque comprou

votos no Estado inteiro. Todo o mundo sabe que ele comprou votos; há um processo

que prova a compra de votos no Estado inteiro.

Gostaria que a política do Brasil fosse diferenciada. A democracia teria um

aperfeiçoamento enorme se cada região, cada distrito eleitoral pudesse eleger seus

Deputados. Dessa forma, não aconteceria o que acontece hoje, quando Deputados

da Grande BH invadem todos os territórios das Minas Gerais comprando 500 votos

aqui, 200 votos ali, 300 votos acolá.

Lembro-me de um episódio ocorrido em 1982, quando determinado Deputado que
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se elegeu a esta Casa - não citarei seu nome por uma questão de fidelidade -

procurou-me e pediu-me para ajudá-lo. Na época eu era apenas jornalista, tinha o

meu jornal e também advogava. Ele precisava de uns 10 mil votos. Falei: “Posso, no

máximo, indicar-lhe quem vende e entrega”. Falei assim porque há pessoas que

vendem votos, mas não os entregam. Então, eu disse: “Posso encaminhá-lo àqueles

que vendem e entregam votos que prometem”. Então, ele foi eleito com 10.880 votos

comprados no Vale do Mucuri.

Como pensa o povo? O povo pensa que todo político é safado e ladrão. Para

acabarmos com essa idéia, temos de eliminar o comprador de votos. Não há como

eliminar essa idéia do inconsciente popular, não há como melhorarmos a imagem dos

Deputados se não diminuirmos o poder financeiro nas campanhas eleitorais.

O Congresso Nacional está lá, com sete propostas de reforma política. Que beleza!

No mesmo dia em que faz a festa com 3.500 Prefeitos em Brasília, para lançar a

candidatura de Dilma Rousseff à Presidência da República, o governo envia a

reforma política. Que interessante! Por que neste momento? Diante disso, a imprensa

me pergunta: “Foi bom colocar assim, fatiado?” É claro! Em Brasília, cada detalhe,

cada vírgula tem de ser negociada.

É muito mais fácil votar uma coisa fatiada do que votar no pacote, porque não se

consegue negociar um pacote inteiro. É muito mais fácil votar cada item

separadamente.

Sr. Presidente, sei que V. Exa. concorda com minhas opiniões pelas conversas

pessoais que temos tido, mas o mais importante é reduzir a influência do poder

econômico nas eleições para, assim, reduzir-se a corrupção, que é filha do voto

vendido ou comprado. É filha espúria. Enquanto tivermos a possibilidade de em cada

Estado brasileiro o Deputado poder comprar votos por telefone, teremos injustiça. A

pessoa apanha o mapa eleitoral e vê que um Vereador teve 500 votos na cidade, e

então diz: “Você teve 500 votos, se você me der 200 votos eu pago tanto agora e

mais tanto depois”. É a mesma história da botina, em que se dá um pé da botina

antes da eleição e o outro pé dá depois da eleição.

Enquanto não clarificarmos essa situação, sendo honestos com nós mesmos...

Aliás a imprensa deve partir para uma campanha de acabar com a influência do
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poder econômico e financeiro nas eleições. As pessoas precisam ter igualdade de

condição na disputa. Em cada microrregião do Estado, e vamos dividir Minas Gerais

em 15, 20 ou 30 microrregiões, nas megarregiões do Estado ou nas microrregiões e

associações regionais de Municípios, se fizermos isso haverá uma redução fantástica

da influência do poder econômico. Valerão os valores pessoais e morais e a condição

de trabalho do candidato e não tanto o dinheiro que ele tem guardado para espalhar

na véspera da eleição.

Essa situação me preocupa pelo fato de a minha região ser muito pobre. Vemos

acontecer de forma escancarada o que acontece também no resto do Estado, a

pessoa chegar-se a um Vereador para pedir ajuda na campanha. O Vereador fala:

“Se você me der R$20.000,00, eu vou”. Isso precisa acabar.

Qual o representante que pode dormir sossegado, tranqüilo e dizer: “Me elegi pelo

meu prestígio. Me elegi pela minha competência. Me elegi pelo meu conhecimento da

realidade de uma região ou de uma área do Estado”. Será que todos nós

conhecemos a realidade integral de cada estrada, povoado, Distrito ou cidade do

Estado? Eu não conheço. Mas quando leio o resultado eleitoral, vejo Deputados

votados em 500 ou 600 Municípios. São votos comprados de tabela, por telefone ou

por fax. Sr. Presidente, o governo federal deveria acabar com essa situação.

O Presidente Lula, que está com 84% de aprovação popular, deveria ter tido a

coragem de colocar o voto distrital como premissa para a reforma política. Não há

reforma política sem voto distrital. É um arremedo de reforma. São mudancinhas para

adequar a necessidade daqueles que estão no Congresso Nacional, onde querem

permanecer porque a maioria dos seus integrantes comprou efetivamente os votos.

Nós, políticos, sabemos quem comprou, como comprou e de quem comprou.

Lamentavelmente, não podemos ter a descortesia de denunciar que fulano comprou o

voto de beltrano. Mas o Ministério Público volta e meia descobre quem comprou voto

de quem, onde o dinheiro foi depositado e como foi feito.

Em Minas Gerais, mesmo não tendo o poder de influir na República brasileira, não

podemos nos acanhar de discutir temas nacionais. Não podemos nos acanhar de

colocar nossas posições. O voto distrital é absolutamente essencial para a

permanência da democracia no Brasil. Quem é democrata e pretende continuar na



____________________________________________________________________________
316

democracia tem de defender a democracia com unhas e dentes. É necessário que a

gente fale, diga, não abaixe a cabeça e que de fato participemos do processo.

Às vezes fico me perguntando quando a imprensa bate que “o Plenário não votou

nada hoje. Fez uma reunião ordinária, extraordinária e não votou”. Essa preocupação

me parece estranha porque, na verdade, quem conhece a Assembleia e vem aqui e

participa das reuniões e das comissões sabe muito bem que é nas comissões que

tudo acontece. O Plenário é a homologação daquilo que já foi discutido nas

comissões.

Quem discordar daquilo que a comissão fez pode votar contra em Plenário. Não

aceito essa informação equivocada de que a Assembleia só trabalha durante três

dias. Trabalhamos de manhã, de tarde e de noite, às terças, quartas e quintas-feiras.

Outros trabalham também nas segundas e sextas-feiras em comissões internas.

Pergunto-me: o viajante, o cometa, pode ficar parado em uma cidade? Somos

representantes de Municípios, do povo, das regiões. Nossa obrigação não é só aqui.

Temos de nos reunir em Câmaras Municipais de certas cidades do interior, temos de

estar em festas ou em visitas a obras. Quase todos os Deputados passam as sextas,

os sábados, os domingos e as segundas-feiras visitando Municípios e obras,

encontrando-se com pessoas que lhes apresentam reivindicações. Isso não conta

para a imprensa. O trabalho que se faz na base não conta.

Na TV Assembleia, há um programa muito bom chamado de trabalho de base.

Lamentavelmente, desde dezembro, não o vejo ser apresentado. Esse programa é

interessante porque mostra aonde o Deputado foi, o que ele fez, mas o programa

sumiu. Acho que devemos fazer uma advertência à TV Assembleia para voltar a

apresentar o programa, mostrando o que o Deputado fez no final de semana. Se há

uma televisão para cobrir os assuntos da Assembleia, temos de clareá-los, como o

BIP da imprensa clarifica cada projeto.

Temos de mostrar tudo que o Deputado faz, para desfazer essa má impressão de

que não trabalhamos. Estamos aqui agora, neste Plenário quase vazio. Como um

cometa, ele precisa trabalhar. Os Deputados estão à toa? Como cometa, ele precisa

viajar, buscar o assunto, reunir-se. Os Prefeitos querem que busquemos nas

secretarias os assuntos e que resolvamos os problemas. Temos de fazer o trabalho
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com as secretarias e com o governo do Estado. Há uma série de trabalhos. Não

aceito que digam que a Assembleia não trabalha. Coloquei, na porta do meu

gabinete, o artigo de um jornalista que trabalhou em Brasília por muito tempo e

publicou essa matéria, que começa assim: “Não quero ser Deputado, pois trabalha-se

muito e ganha-se pouco”. Ele explica como é o trabalho de um Deputado. Ninguém

sabe que o Deputado ganha menos que o Juiz, que o Promotor de Justiça. As

pessoas equivocam-se com o que é salário e o que é custeio de mandato - o custeio

de mandato que temos, também o têm os Juízes e Promotores. Ele se refere às

pessoas que trabalham com eles, o aparato, os carros e veículos que usam. Por que

um Deputado tem de ser achincalhado? Por que dizem que temos uma vida de

marajá? Discordo e acho que esses momentos de reflexão deve haver na

Assembleia, ou seja, essa parte do pinga-fogo e da discussão do art. 70. Temos de

trabalhar para discutir idéias um pouquinho mais fora do comum, auscultando o que

diz a população, auscultando o que diz a imprensa, e responder a todos. Não

podemos deixar nada sem resposta. Temos de esclarecer o povo. Trabalhamos e

trabalhamos muito. Se houver um ou dois que não trabalham, isso não é o normal. O

Deputado é obrigado a trabalhar muito, senão não permanece em seu mandato.

Minha manifestação é para que, em primeiro lugar, a Mesa desta Casa forneça aos

Deputados o BIP, já que não querem fazer um relatório como se faz na Câmara

Federal, ou seja, uma súmula para que possamos deglutir os projetos e todas as

emendas. Que nos entreguem o BIP antes de começar a sessão, e que façam mais

cópias, para que possamos discutir e votar, com mais consciência, os projetos desta

Casa. Tivemos um excelente trabalho em 2007 e 2008. Votamos ótimos projetos, que

mudaram a vida de muitas pessoas. Num belo dia, ainda vou fazer um relatório, não

como aquele que foi lido pelo Secretário da Mesa, Deputado Dinis Pinheiro, um

relatório seco. Vou falar, com veemência, o que a Assembleia tem feito. Ela tem

prestado um grande serviço a Minas Gerais. Recuso-me a ser jogado na vala comum

daqueles que não trabalham. 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
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Deputados para a extraordinária de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação, e para a ordinária de amanhã, dia 12, 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 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/2/2009

Presidência do Deputado José Henrique

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

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

aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 742/2007; aprovação na

forma do Substitutivo nº 2; prejudicialidade do Substitutivo nº 1; declarações de voto -

Questões de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Adalclever

Lopes - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos

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

Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - 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 -

Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres -

Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -

Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -

Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h13min, 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 Eros Biondini, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições

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

inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 2.578/2008 seja

apreciado em último lugar. 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 742/2007, do Deputado Carlin Moura,

que institui o Programa de Prevenção à Epilepsia e Assistência Integral às pessoas

com epilepsia no Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de

Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que

apresenta. As Comissões de Saúde e de Educação opinam pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Justiça. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substituivo nº 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 2. As Deputadas e os

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

Com a aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1. Está,

portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 742/2007 na forma do

Substitutivo nº 2. À Comissão de Saúde.

Declarações de Voto
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O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, primeiramente quero agradecer a todos

os Deputados e Deputadas a aprovação, em 1º turno, do projeto de lei, de minha

autoria, que dispõe sobre o programa de prevenção à epilepsia e assistência integral

a seus portadores. Na oportunidade, quero esclarecer que esse projeto foi

originalmente apresentado no ano de 2005 por nosso ilustre colega Deputado Adelmo

Carneiro Leão, do PT, que, à época, era Deputado nesta Casa. Assim que aqui

cheguei, pedi seu desarquivamento, ou seja, o projeto é fruto da elaboração do

Deputado Adelmo Carneiro Leão, a quem quero agradecer e parabenizar. Nele foi

feito um aprimoramento na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária pela

ilustre relatora, Deputada Elisa Costa, então Deputada Estadual e hoje Prefeita de

Governador Valadares, a qual apresentou o Substitutivo nº 2, que muito o

aperfeiçoou. Constatamos, Sr. Presidente, que, em Minas Gerais, existem vários

portadores de epilepsia. Apesar de ser uma doença simples e de fácil tratamento, ela

exige um acompanhamento específico para seu portador. Em minha própria família,

há um portador, e sei que, quando existe um bom acompanhamento médico e um

tratamento adequado, essas pessoas continuam a ter uma vida normal. Portanto, é

necessário haver uma política pública para garantir o atendimento aos portadores

dessa doença pelo SUS e, conseqüentemente, a universalidade desse atendimento e

o fornecimento dos medicamentos necessários pela rede e pelas farmácias públicas.

Nesse sentido, Sr. Presidente, apresentamos esse projeto que trata da política

estadual do combate à epilepsia e seu tratamento. Essa é a forma mais objetiva de

garantir a cidadania a seus portadores. Temos viajado muito pelo interior e

percebemos que, em muitas cidades, as pessoas têm dificuldade, pois não há uma

rede de atendimento nem o fornecimento adequado dos remédios, o que lhes causa

transtornos, pois muitas delas ainda são crianças, que passam por uma série de

dificuldades, até com os familiares. Acreditamos que, com a aprovação em 1º turno

desse projeto, e sua possível aprovação em 2º turno e sua transformação em lei -

como esperamos -, Minas Gerais passará a ter um instrumento legal adequado para

garantir a universalidade do atendimento aos portadores de epilepsia. Aproveito a

oportunidade para dizer aos que se organizam em prol dos portadores de epilepsia

que é fundamental continuarmos atentos e vigilantes para aprovarmos, em 2º turno, o
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Projeto de Lei nº 742/2007, de minha autoria e, originalmente, de autoria do Deputado

Adelmo Carneiro Leão. Minas ganhará muito por tê-lo transformado em lei. Peço,

portanto, aos Deputados que o aprovem em 2º turno.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, parabenizo a iniciativa do

Deputado Carlin Moura. Entendo que se trata de um projeto importante. Aproveito,

porém, a oportunidade para solicitar que esta Casa coloque em votação o projeto, de

minha autoria, que obriga a execução do Hino Nacional antes das partidas de futebol.

A cobrança de que isso aconteça foi geral ontem, durante a solenidade de entrega do

Troféu Telê Santana, na qual, aliás, além do Deputado Alberto Pinto Coelho,

estiveram também presentes o Deputado João Leite e Jair Bala, ex-craques, que, no

passado, fizeram acontecer a hora em Minas Gerais. Minas é o único Estado em que

não se executa o Hino Nacional antes das partidas de futebol. Falamos em insistir

com a Federação, mas, como há um projeto de lei nesta Casa sobre o assunto, cabe

apenas à Casa aprová-lo e ao Governador transformá-lo em lei. Como autor do

projeto que deu origem à TV Assembléia - TV, aliás, que está em todos os Municípios

e já entra na era digital -, só me resta solicitar à Presidência da Casa a inserção em

pauta de mais esse projeto de minha autoria. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, parabenizo o Deputado Carlin Moura

e estendo os cumprimentos ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, que, para nossa

alegria, retorna à Casa do povo mineiro. Estou convicto de que iniciativas como esta

vão ao encontro do princípio constitucional de que saúde é um direito de todos e um

dever do Estado. São necessários, no entanto, programas claros que assegurem tal

direito aos epilépticos. Houve tempo em que a sociedade tinha preconceito contra a

epilepsia. E saibam que essa enfermidade alcança muito mais gente do que se

imagina. É preciso, portanto, que se enfrente o problema e, acima de tudo, que se

apóiem as famílias que o vivenciam. Felizmente, com o diagnóstico precoce, os

devidos cuidados e o acompanhamento adequado, a epilepsia atualmente não traz

limitações às pessoas. É importante destacar isso para que o preconceito não

persista e os doentes sejam respeitados e possam viver dignamente. Saúde é algo

que exige de nós esforço permanente. Na próxima semana, teremos a alegria de

receber em Divinópolis o Subsecretário Antônio Jorge, para darmos seqüência à
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instalação de mais um hospital público na cidade, garantirmos a ampliação do

Hospital São João de Deus - importante parceiro do Centro-Oeste mineiro - e

cuidarmos de outros programas do Estado, como o Viva Vida, que protege mãe e

recém-nascido. Ações como essa precisam ser apoiadas e incentivadas a cada dia e,

acima de tudo, devem receber recursos financeiros. Precisamos ter dinheiro para

levar o atendimento à saúde a todos. Fiz menção à situação em Divinópolis

exatamente porque o último investimento significativo do poder público, a última obra

pública significativa, foi o pronto-socorro, construído quando eu era Prefeito e que

vive agora momentos difíceis, devendo ser melhorado e precisando receber mais

investimentos. Vamos levar o Subsecretário ao pronto-socorro para que, vendo de

perto essas dificuldades, possa nos ajudar a oferecer ali um atendimento mais digno.

Mas isso não é suficiente. É preciso fazer novo grande investimento, que alcance

todo o Centro-Oeste mineiro, dobrando o número de leitos do SUS. Hoje as pessoas

vão para o pronto-socorro, que foi construído quando eu era Prefeito, não para

ficarem ali internadas, como em um hospital, mas, como diz o próprio nome, para

receberem um pronto atendimento, serem socorridas, receberem os cuidados

imediatos e depois, caso necessário, serem encaminhadas para um hospital, para

uma cirurgia ou internação. Mas hoje a pessoa fica por uma, duas, três semanas ou

até um mês no pronto-socorro. E ainda bem que nós o construímos; do contrário, a

pessoa não teria nem onde ficar. Mas a pessoa fica ali, recebendo uma medicação, é

certo, mas que às vezes não é completamente a de que precisa - talvez uma cirurgia

ou uma internação. Portanto votei favoravelmente, e estamos atentos para apoiar

todas as questões ligadas à área da saúde; não estamos apenas lutando por

situações pontuais como a que me referi em Divinópolis e em todo o Centro-Oeste

mineiro, mas prontos para defender todo projeto ligado à área da saúde nesta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, também gostaria de cumprimentar o

Deputado Carlin Moura pela aprovação dessa lei que institui o Programa de

Prevenção à Epilepsia e Assistência Integral às Pessoas com Epilepsia no Estado de

Minas Gerais. Estendo meus cumprimentos à relatora do projeto, Deputada Elisa

Costa - que, eleita Prefeita de Governador Valadares, já não se encontra conosco - e
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ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, que assumiu seu mandato há poucos dias e,

segundo relato do Deputado Carlin Moura, teve participação fundamental na

formalização desse projeto de lei. O interessante, Sr. Presidente, é que esse projeto

de lei poderia até parecer redundante em relação à política de saúde do País, já que

o SUS prevê, em linhas gerais, o que se institui nesse projeto: prevenção,

diagnóstico, informação e cura. Mas é necessário um reforço, em se tratando de

doenças como a epilepsia, que acomete milhares de pessoas no Estado e no País,

que até há pouco tempo tinham um tratamento absolutamente inadequado, com o

diagnóstico sendo feito, quando feito, com muita dificuldade, sendo o tratamento até

inexistente para muitas pessoas, que não tinham cobertura, não tinham acesso ao

sistema de saúde. Portanto a aprovação desse projeto de lei reforça a política de

saúde do País, a política de saúde do SUS, e protege esses pacientes desde a

infância, possibilitando que se faça até uma prevenção à epilepsia - o que não é fácil,

mas é possível - e, principalmente, informando aos pacientes, às suas famílias e até

às crianças na escola que eles devem ter uma abordagem adequada, profissional,

competente, correta e com eficiência por parte do Estado, com sensibilidade e,

naturalmente, com um oferecimento não só da instrução sobre os cuidados devidos

ao paciente portador de epilepsia, mas também com o fornecimento de

medicamentos, sem o que nada disso seria possível. Então o fornecimento dos

medicamentos, o que o projeto prevê muito claramente, naturalmente reforça a

política de saúde praticada no País com a instituição do SUS. Portanto acho que é

uma lei oportuna, meritória, revestida de grande sensibilidade e que vai trazer

benefícios aos milhares de mineiros portadores de epilepsia. Reitero, então, os

cumprimentos ao Deputado Carlin Moura e aos demais Deputados pela aprovação

dessa importante lei. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Questões de Ordem

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Parabenizo o Deputado Carlin Moura pela

apresentação desse importante projeto, que visa a garantir a saúde pública. São

projetos importantes, que vêm desde o exercício do Deputado Adelmo Carneiro Leão.

Falando em saúde pública, anuncio que estamos terminando o pronto-socorro de

Ouro Fino, minha terra natal. Conseguimos, junto ao Secretário Pestana e ao
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Governador Aécio Neves, verba para a reforma do pronto atendimento na cidade,

dando mais conforto às pessoas que dele necessitam. É um trabalho importante do

Prefeito Cacau, em parceria com o Município. Há recursos do Pro-Hosp autorizados e

repassados para o Município de Ouro Fino. Temos muito a agradecer ao nosso

Governador, já que conseguimos recursos da ordem de R$3.500.000,00 para a saúde

de Ouro Fino, tornando nosso hospital referência para a região. A nossa Santa Casa

é uma entidade de grande respeito, e seu corpo clínico possui excepcional qualidade.

Ouro Fino, graças à sua equipe de trabalho, à comunidade, ao Município e à parceria

extraordinária com o Pro-Hosp, muito tem se beneficiado. Precisamos de debater a

saúde pública em seu contexto e salientamos que o Governador muito tem feito em

seu benefício. Dentro de poucos dias, estaremos em Pouso Alegre para firmar um

importante convênio do Ipsemg com hospitais, entidades e clínicas, oferecendo

melhores serviços ao servidor do Estado, dando-lhe o direito de ter seu hospital

credenciado. Nosso agente Paulo muito tem feito para garantir o atendimento médico

a todos os servidores do Estado. Atravessamos, no Sul de Minas, um importante

momento, com o credenciamento dos hospitais, pelo que agradeço ao Dr. Karam e a

toda a sua equipe, ao Dr. Roberto Fonseca, ao Dr. Paulo, que têm dado toda a

atenção à nossa região. Houve o credenciamento dos hospitais de Ouro Fino e

outros, e haverá também a assinatura, na cidade de Pouso Alegre, de convênio junto

às clínicas, tão respeitadas por suas equipes extraordinariamente dedicadas, para

tratamento médico, hospitalar e de laboratório, garantindo a saúde dos servidores.

Isso, sem dúvida alguma, oferecerá à nossa região o credenciamento do Ipsemg.

Assinalamos que o Sul de Minas está caminhando a passos largos e firmes para a

melhoria de sua saúde. Muito obrigado.

O Deputado Padre João - Cumprimento o Deputado Carlin Moura pela aprovação

do projeto, estendendo nosso cumprimento ao Deputado Adelmo Carneiro Leão,

autor do projeto em seu início, e à relatora, Deputada Elisa Costa, hoje Prefeita de

Governador Valadares. Sr. Presidente, queria falar um pouco sobre o PT, que está

completando hoje 29 anos. O Presidente Lula e vários Ministros participam de um

encontro especial nesta noite, oportunidade em que celebram os 29 anos do PT, que,

conforme acredito, vem dando grande contribuição à sociedade. Uma das conquistas
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importantes, e que até ajudou na consolidação da democracia, é que desde que o PT

foi criado - citam-se como fundadores o movimento sindical, as comunidades

eclesiais de base, os intelectuais e os profissionais liberais - surgiu uma consciência

de que qualquer mandato, tanto no Legislativo quanto no Executivo, pertencia ao

partido. Passaram-se 28 anos para que essa compreensão fosse consolidada. Hoje,

querendo ou não, por uma decisão da Justiça, para qualquer partido isso está claro.

Esse avanço deve-se a uma discussão que vem sendo feita desde a criação do PT.

Se olharmos para trás, veremos que, nestes 29 anos, sobretudo nestes seis anos do

governo Lula, o povo brasileiro conseguiu muitas conquistas. Basta lembrar que

dispomos do maior programa de distribuição de renda do mundo. Esse programa,

considerado referência para o mundo e uma grande conquista do povo brasileiro, é

coordenado pelo Ministro Patrus Ananias. Aliás, é bom dizer que esse programa foi

uma conquista dos brasileiros mais pobres, dos menos favorecidos. Então, é preciso

ressaltar a sensibilidade e a iniciativa do Ministro Patrus Ananias de tentar imprimir na

política uma lógica evangélica, qual seja a opção preferencial pelos pobres, buscando

acabar com a exclusão. Nossa saudação a todos os que militam no PT. Muitos de

seus fundadores estão conosco e continuam dando sua contribuição, seja fazendo

parte do governo, seja participando da militância partidária. Hoje, o PT - partido que

mostrou a que veio - é considerado um grande partido não só do Brasil, mas também

da América. Conforme sabemos, ainda é preciso avançar muito. A minha esperança é

avançarmos numa consolidação do socialismo democrático, de cunho cristão. Saúdo

todos os do PT. Sr. Presidente, visto que não há quórum para continuação dos

trabalhos, solicito-lhe o encerramento de plano da reunião.

Encerramento

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

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

Deputados para as extraordinárias de 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

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

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
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ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/2/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Hely Tarqüínio

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

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:

Requerimento do Deputado Padre João; aprovação - Discussão, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 835/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1; prejudicialidade

da Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 898/2007; aprovação

na forma do Substitutivo nº 2; prejudicialidade do Substitutivo nº 1; declaração de

voto; questão de ordem; declaração de voto - Questões de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi -

Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro

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

Sávio - Doutor Rinaldo - 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 Lúcia Mendonça - 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

Helvécio - Tenente Lúcio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -

Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

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
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Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o Projeto

de Lei nº 742/2007, apreciado na 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 2.578/2008 seja

apreciado em último lugar. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

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

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 835/2007, do Deputado Doutor Viana, que altera o art. 3º da Lei nº 12.398, de

12/12/96, que dispõe sobre o Plano Mineiro de Turismo e dá outras providências. A

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1,

que apresenta. A Comissão de Turismo opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emenda. As

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

Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo nº 1, fica prejudicada a Emenda

nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 835/2007 na forma do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Turismo.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 898/2007, do Deputado Délio Malheiros, que dispõe sobre a comercialização

de lanches e bebidas em escolas no Estado. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A
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Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

apresentado pela Comissão de Justiça. A Comissão de Defesa do Consumidor opina

pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta. A Comissão

de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo

nº 2, da Comissão de Defesa do Consumidor. Em discussão, o projeto. Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 2. As

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

Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o

Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 898/2007

na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de Saúde.

Declaração de Voto

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero agradecer os

colegas pela aprovação do Projeto de Lei nº 898/2007, de minha autoria. Esse projeto

é de extrema importância para a saúde da criança, porque regulamenta a

comercialização de alimentos calóricos nas escolas. Enfrentamos um sério problema

de obesidade no Brasil: atualmente 10% das nossas crianças estão acometidas por

essa grave doença, e 85% delas acabam se tornando adultos obesos. Esse projeto é

uma orientação da ONU e visa exatamente substituir os alimentos perniciosos à

saúde das crianças por alimentos saudáveis. Trocam-se a gordura, as frituras, os

doces e as guloseimas por frutas, sucos e alimentos saudáveis. Com a aprovação

desse projeto, esta Casa dá uma demonstração iniludível de que está do lado da

saúde da criança e presta um relevante serviço à sociedade. Portanto é o

agradecimento que faço aos colegas em razão do apoio que obtive nesta Casa para a

aprovação desse projeto, que é de extrema importância.

Questão de Ordem

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, reputo da maior

importância o projeto de autoria do Deputado Délio Malheiros, agora aprovado. São

necessárias a regulamentação e a permanente fiscalização da merenda escolar e de

todas as atividades voltadas à alimentação dos estudantes que existem em volta das

escolas, pois precisam realmente de acompanhamento. No entanto, ao votar

favoravelmente ao projeto, gostaria de ressaltar uma observação que fiz aqui em
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2007. Novos Deputados chegaram a esta Casa pela eleição de Prefeitos: Deputados

se tornaram Prefeitos, houve mudanças em secretariados e posições foram

assumidas. Portanto repetirei um apelo que fiz à Mesa em 2007 para recebermos os

avulsos dos projetos que estão sendo votados. Na verdade, quem não se dispuser a

ir até à Mesa apanhar, ler e verificar o projeto não terá o devido conhecimento dele,

pois os projetos não passam por todas as comissões e, por isso, não são de

conhecimento de todos os Deputados. Muitas vezes chegamos ao Plenário, e um

projeto está em votação. Temos apenas uma idéia e noção quando se apresenta o

texto do projeto, mas não temos conhecimento profundo dele. Na Câmara Federal,

não só as bancadas preparam estudos sobre os projetos e os apresentam aos seus

membros, mas também a própria Câmara Federal coloca à disposição um avulso

específico contendo a síntese dos projetos em si para que os Deputados possam

avaliá-los. Sr. Presidente, ficamos preocupados com isso porque a imprensa não nos

perdoa e acha que não conhecemos os projetos. Os projetos passam por várias

Comissões. Os Deputados, de fato, não têm conhecimento do andamento dos

projetos em todas as Comissões, onde se faz a maior parte do trabalho, de onde se

escoima todo esse processo. Quando chega ao Plenário, o projeto já vem escoimado,

organizado e verificado pela maioria, mas não por todos os Deputados. Sr.

Presidente, fica aqui o meu apelo à Mesa, que prepara um relatório para a imprensa

sobre cada projeto, mas não repassa avulso para os Deputados no início da votação.

É indispensável que todos nós tenhamos conhecimento pleno não só dos projetos,

mas também das emendas, para que Deputados que não participaram da discussão

do projeto nas Comissões possam lê-lo no Plenário para evitar situações

embaraçosas, o que é perigoso, já que o Congresso Nacional e as Assembléias

Legislativas são a bola da vez da imprensa. Se não nos preocuparmos com os

nossos trabalhos, daremos chance à imprensa mineira de dizer milhares de bobagens

a respeito do funcionamento do Parlamento. Estou absolutamente consciente de que

os Deputados de Minas Gerais têm feito um excelente trabalho e que o trabalho das

Comissões é profundo. Estou consciente de que a votação é feita depois de uma

discussão ampla em todos os setores, mas pode-se subentender que os Deputados

não conhecem o que estão votando. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Getúlio Neiva que as

informações sobre todos os projetos e suas tramitações são publicadas no “Diário do

Legislativo” e também na página da Assembléia na internet, ficando, portanto, à

disposição de todos, não só dos Deputados, mas de toda a população.

Declaração de Voto

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Assembléia Legislativa e

o Deputado Délio Malheiros, que iniciou esse projeto aprovado em 1º turno, cumprem

um compromisso com o ciclo de debates promovido por esta Casa sobre alimentação

escolar. Com a Deputada Gláucia Brandão, represento a Assembléia Legislativa no

Conselho Estadual da Alimentação Escolar, uma política tão importante para nossas

crianças e que alcança agora o ensino médio, a princípio na Região Metropolitana,

nas cidades com IDH baixo. É preocupação da Assembléia Legislativa e da

sociedade mineira que grande parte das nossas crianças estejam na escola e que

haja alimentação escolar para o desenvolvimento dos nossos jovens. Nessa

discussão que ocorreu na Assembléia Legislativa, os nutricionistas trouxeram uma

grande preocupação, que é a comercialização de alimentos nas escolas que não

acompanham o cardápio elaborado por eles. Os alimentos têm muito valor calórico, o

que reforça o que os especialistas têm dito: até o ano de 2020, teremos uma

epidemia de obesidade no Brasil. Muitos desses jovens têm alimentação escolar à

disposição, mas fazem opção pelo alimento que não está orientado. Portanto, essa

legislação é importante para contribuir para uma alimentação saudável. Esperamos

que o projeto seja aprovado em 2º turno. Hoje, na Assembléia Legislativa, teremos

uma reunião do Conselho Estadual da Alimentação Escolar, que é o responsável pelo

acompanhamento da alimentação nas escolas de Minas, pela boa administração dos

recursos públicos e pela compra de alimentos saudáveis, acompanhando um

cardápio elaborado por uma nutricionista. Outra demanda nascida do ciclo de debates

foi a necessidade, em cada uma das Superintendências de Ensino, de uma

nutricionista encarregada de acompanhar o cardápio, a alimentação. Ressalto a

atuação da nutricionista Valéria, que realiza um excelente trabalho no Estado de

Minas Gerais, atenta à alimentação de nossas crianças e jovens. A Assembléia

Legislativa cumpre seu papel e o compromisso assumido no ciclo de debates aqui
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realizado. Sempre vemos muitas cobranças em relação às discussões ocorridas

nesta Casa, nas comissões especiais, nas comissões parlamentares de inquérito, em

audiências públicas e ciclo de debates. A Assembléia cumpre seu papel e o acordo

firmado no ciclo de debates sobre alimentação escolar. Muito obrigado.

Questões de Ordem

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, uma

saudação especial aos telespectadores e aos quatro novos colegas que se integram

no trabalho da Assembléia Legislativa, especialmente a colega Maria Tereza Lara,

aqui presente. Que os quatro sejam bem-vindos ao convívio nesta Casa de leis, que

representa o povo. Nesta manhã, dois assuntos me trazem à tribuna. Primeiro, a

polêmica causada pela entrevista do ex-Prefeito de Belo Horizonte, Fernando

Pimentel, na edição de 11/2/2009 da revista “Veja”. Sinceramente, não entendi por

que uma entrevista como essa possa ter interpretações tão díspares em pólos

partidários aparentemente ou realmente opostos. Fernando Pimentel, avaliado como

o melhor Prefeito do Brasil, da América Latina, fez uma análise de um quadro eleitoral

futuro, de 2010. Ninguém, em sã consciência dirá que ele mentiu. Suas afirmações

partem de um princípio que sempre norteou sua vida: o compromisso com a verdade,

a sinceridade no relacionamento com colegas de partido, assessores que atuam na

Prefeitura e o mundo político em geral. Fernando, ao fazer uma análise do quadro

nacional do ponto de vista do PT, diz claramente que a Dilma é a candidata à

Presidência da República pelo PT e que não existe plano B. Acho que todos nós,

militantes partidários do PT, temos certeza disso. Acredito que a melhor candidata

para continuar o projeto democrático popular é a Ministra Dilma Rousseff: primeiro,

por sua história de vida como mineira, tendo começado sua resistência contra a

ditadura militar aqui, em Minas, onde foi perseguida e conheceu a prisão política.

Cumpriu pena, manteve seus ideais de liberdade e justiça e dá uma demonstração,

como Ministra do governo Lula, de altíssima competência e seriedade. Dilma mostra

que está compromissada com a continuidade do projeto do governo, coordenando o

Programa de Aceleração do Crescimento - PAC - com muita competência, como

também o fez, no Ministério de Minas e Energia, ao lançar o Programa Luz para

Todos. E, ao mesmo tempo, ela tem uma afinidade com o projeto de inclusão social
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do Presidente Lula. Lula, quando a indicou como candidata, demonstrou claramente o

que queria em relação à continuidade. Acredito que Dilma trará elementos novos de

participação, de luta por justiça, se exercer o terceiro mandato do PT à frente da

Presidência da República, pois aprofundará mais ainda a luta pela democracia e pela

participação popular. Fernando Pimentel acertou nas diferentes análises, quando

incluiu o papel da Dilma nesse projeto nacional. Ao fazer também uma análise sobre

o PSDB - diga-se de passagem, na terceira pergunta -, fez uma referência muito

positiva ao Governador Aécio em relação à aliança em Belo Horizonte. Quem critica

hoje o Pimentel por essa entrevista são os que criticavam a aliança em Belo

Horizonte. Isso eu entendo. Mas o registro inicial que ele fez foi mostrar os valores

dessa aliança que Pimentel e Aécio fizeram para continuar um projeto de democracia

no Município. Agora, quando se analisa a composição, que foi um desenho feito pelo

ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, de conciliar Geraldo Alckmin e Serra, a

fim de permitir a unificação da base paulista do PSDB em torno da candidatura de

José Serra, vê-se que não se desrespeitou ninguém, nenhum dos outros candidatos,

porque o Senador Arthur Virgílio também é candidato, assim como o Governador

Aécio. O que ele disse foi o seguinte: “A meu ver o jogo está definido no PSDB”. O

jogo está definido porque a hegemonia paulista no PSDB não é muito diferente da

hegemonia paulista no PT. Portanto, acho que há um quadro definido. Na realidade, o

que José Serra fez, em São Paulo, foi destruir a candidatura de Geraldo Alckmin ao

governo do Estado. Estranhamente o Alckimin, depois, em declaração, disse que não

foi bem assim. Entre os pertencentes à liderança nacional, apenas Aécio Neves

apoiou Geraldo Alckmin, o que, de alguma forma, demonstrava uma possível

aproximação entre eles. A meu ver, a análise do Fernando Pimentel é apoiada por 10

em cada 10 analistas políticos no momento. Portanto não houve nenhum tipo de

desrespeito. Dentro do PT há um grupo, com origem na classe média, que é contra

qualquer tipo de aliança no partido. Esse grupo criticou o Fernando Pimentel pela

aliança em Belo Horizonte, mas obtiveram apenas 15% dos votos na convenção

municipal de Belo Horizonte. Não é errado manifestar opiniões, mas fazer isso

brigando com a realidade? Pode-se questionar a realidade para transformá-la. Mas

negá-la é loucura, alienação. Quem fez a análise de que existe um grupo no PT que
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age sob a cartilha de “O Capital” como se fosse um dogma, uma verdade de fé,

muitas vezes querendo ressuscitar uma visão de marxismo e leninismo, como se a

história é que tivesse de se adequar às nossas análises políticas, não errou. Quando

o ex-Prefeito se referiu ao erro do Ministro Patrus Ananias, que poderia ter sido o

candidato a prefeito e não o quis, fez isso publicamente. Não entendo como no PT

alguém possa ter uma reação negativa a essa entrevista do Pimentel. Talvez as

pessoas prefiram o jogo da hipocrisia, do faz-de-conta, não sendo necessário dizer a

verdade como é, camuflando essa realidade. Prefiro o ex-Prefeito Fernando Pimentel

dizendo a verdade, olhando nos olhos das pessoas, sem segundas intenções, tendo

a coragem de, em uma revista de circulação nacional, analisar corretamente os fatos

políticos, demostrando a grande e lúcida liderança política que é, da qual Minas muito

pode esperar, pelo que Fernando tem demonstrado. Entre meias palavras e o jogo da

hipocrisia, o Fernando escolheu o caminho certo, dizendo o que pensa, com realismo,

sem subterfúgios.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, semana passada manifestei minha

preocupação com a resolução da Cemig que determina que o consumidor que estiver

com a conta em atraso tenha seu nome incluído no SPC-Serasa. Ocupei esse

microfone, manifestando minha discordância em relação a essa resolução que feria

princípios constitucionais dos direitos das pessoas, por se tratar do fornecimento de

um serviço essencial, regido pelo princípio da continuidade. Essa resolução da Cemig

feria o Código de Defesa do Consumidor. Solicitei a intervenção do Governador do

Estado para demover a Cemig dessa arbitrariedade. Hoje, Sr. Presidente, volto a este

microfone para manifestar minha satisfação, pois o Governador Aécio Neves

sensibilizou-se com essa solicitação e determinou que a Cemig voltasse atrás.

Prevaleceu a sensatez, que deveria ter ocorrido desde o início. Vivemos um momento

de crise econômica, financeira, com o aumento do número de demitidos na indústria

mineira - provavelmente os trabalhadores viverão momentos mais difíceis em sua

economia doméstica - não faria sentido que a Cemig utilizasse mais essa duplicidade

de punição para o consumidor. Venho aqui parabenizar o Governador Aécio Neves

pela sensibilidade ao determinar essa medida para que a Cemig não inclua no

cadastro do SPC e do Serasa o nome de consumidores que eventualmente estejam
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com a sua conta em atraso. A empresa tem outros instrumentos para fazer a

cobrança, ela não pode cortar o fornecimento e incluir o nome do cidadão no cadastro

de devedores. A atitude do Governador foi louvável. Precisamos avançar um pouco

mais, inclusive no campo legislativo. Esta Casa precisa dar uma demonstração clara

ao povo de Minas Gerais de que reconhece que o fornecimento de água, de luz, de

educação e os serviços funerários são essenciais para a sobrevivência do ser

humano e, portanto, não podem ser interrompidos. Os serviços essenciais ao cidadão

inadimplente não podem ser cortados imediatamente, tampouco seu nome deve ser

incluído no cadastro de devedores. Tramita nesta Casa um projeto de minha autoria

que proíbe a inclusão dos nomes dos devedores dos serviços de educação, água, luz

e serviços funerários no Serasa e no SPC. É importante avançarmos e fazer tramitar

o projeto para que Minas tenha uma legislação moderna, que esteja em sintonia com

o Código de Defesa do Consumidor e com a Constituição da República de 1988.

Precisamos aprovar o projeto nesta Casa. Não podemos mais conviver com isso. No

ano passado as escolas particulares tentaram impor a lista suja da educação. Neste

ano a Cemig quer criar a lista suja da luz. Daqui a pouco será a Copasa. Precisamos

aprovar esse projeto e criar uma legislação clara, de acordo com o princípio da

defesa do ser humano e da essencialidade do serviço fornecido e de sua

continuidade. Precisamos aprovar uma lei que coloque Minas Gerais em sintonia com

esses valores. Os outros Estados da Federação estão discutindo projetos de igual

teor. Faço um apelo para que esse projeto tramite nesta Casa no tempo mais curto

possível. Não poderia deixar de parabenizar o Governador Aécio Neves pela medida

firme, coerente e sensata de proibir a Cemig de incluir o nome dos devedores em

uma suposta lista suja no SPC ou no Serasa.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, primeiramente, cumprimento o

Deputado Délio Malheiros por seu importante Projeto nº 898/2007, que trata de uma

medida que evita o estímulo à alimentação inadequada nas escolas do Estado de

Minas Gerais. Seria importante discutirmos esse projeto. No ciclo de debates sobre

alimentação escolar, iniciativa minha e do Deputado João Leite, discutimos aqui, na

Assembléia, a política de alimentação escolar no Estado. O Estado de Minas Gerais

ainda não universalizou a alimentação para todo o ensino médio. O governo Lula
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editou uma medida provisória que garantirá essa alimentação para todo o ensino

médio, não só para o período noturno. O Deputado João Leite fez um elogio à

Valéria, que coordena esse projeto, muito conhecida não apenas por sua

competência como também por ser a única nutricionista que trata da alimentação

escolar no Estado. No PPAG, aprovamos uma emenda que garantirá uma

nutricionista e um técnico em nutrição e dietética em cada superintendência. O

relator, Deputado Lafayette de Andrada, deu parecer favorável a essa medida. Como

podemos tratar de milhões de alunos da rede pública estadual sem orientação

adequada da alimentação escolar? Muitas escolas precisam reformar suas cantinas.

Já aprovamos no PPAG as reformas das cantinas das escolas, a compra de

utensílios, etc. Cobrem isso nas Superintendências porque a Assembléia já fez a sua

parte e há recurso da educação para fazer isso. Se retirarmos as cantinas e não

houver oferta adequada de alimentação, como o aluno irá fazer? Ao mesmo tempo,

também temos de evitar essa mercantilização. A escola precisa de recurso público

porque não é “shopping” nem restaurante. Até compreendo o drama das diretoras

que, muitas vezes, vêem naquele recurso a possibilidade de melhorar o atendimento

da escola. Mas isso é obrigação do poder público. Então, é necessário haver uma

política de alimentação escolar. Esta Casa, por meio dos ciclos de debate e do Plano

Plurianual, já garantiu emendas nesse sentido. Sr. Presidente, talvez assuntos

internos do Partido não devam, de fato, ser tratados aqui, na tribuna da Assembléia.

Teremos caravana da cidadania, encontros de Prefeitos, encontro do Partido,

processo de eleição direta. Agora, hipocrisia é dizer que o Ministro Patrus não quis

ser Prefeito de Belo Horizonte. Ele foi convocado pelo Presidente Lula para continuar

esse belo trabalho. O PT tinha condições de ter candidato na Capital. Não farei esse

debate aqui, mas acho que a entrevista do ex-Prefeito foi infeliz. Essa entrevista tem

de ser ignorada até para não colocarmos lenha na fogueira. Agora o PT vai ficar

discutindo questão interna do PSDB, Deputado Lafayette de Andrada? Sinceramente,

nego-me a discutir questão interna do PSDB. O PSDB é um Partido que respeito e

escolhe o candidato que quiser. A minha candidata é a que o diretório e que o Partido

definirem. E tudo indica que será a companheira Dilma Rousseff, que é de Minas

Gerais. Agora, ficar dando palpite em partido alheio? Como cidadão, prefiro o Aécio
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Neves ao Serra. Acho até que para o Brasil seria bom ter candidatos mineiros, mas

plurais. Acho que o jogo no PSDB não está definido. Pelo contrário, o Governador

Aécio tem tudo para fazer esse debate. É importante haver prévia. O Patrus ganhou a

Prefeitura em Belo Horizonte disputando prévia. Não temos medo de prévia para

Minas Gerais. Se houver prévia aqui, iremos disputar. Este é um debate interno que

não quero fazer daqui, da tribuna, mas quero prestar a minha solidariedade ao

Governador Aécio Neves, que tem todas as condições de ganhar a disputa interna no

PSDB. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Já que o nosso Partido, o PSDB,

foi tão citado, já que estamos tão expostos publicamente, quero dizer que amanhã

teremos a posse do Presidente Estadual do PSDB, Deputado Federal Paulo Abi-

Ackel, que substitui o nosso companheiro Custódio Matos, eleito Prefeito de Juiz de

Fora. Estaremos todos lá na sede do PSDB amanhã. Nós, de Minas Gerais e do

Brasil, estamos muito animados com o momento que o PSDB está vivendo,

principalmente com a grande liderança do Governador Aécio Neves, que tem

demonstrado muita experiência na sua atuação. O Governador sempre nos fala da

importância de ter passado pelo parlamento, de ter discutido as questões do

parlamento. Isso ajuda muito, especialmente nas entrevistas, quando devemos ter

ampla visão e respeito para com os partidos. Neste momento, nós, do PSDB, temos

de conter nossa euforia. A presença do Governador em Brasília traz grande

expectativa. Constatamos o grande respeito e apoio que tem recebido das lideranças

de todos os partidos. Historicamente, o Governador tem sido o grande aglutinador

das forças democráticas do Brasil. Ter participado da Câmara Federal, durante

muitos anos, e a presidido fez com que se tornasse conhecido e respeitado pela sua

capacidade de unir os diversos setores do parlamento e da sociedade brasileira. O

Governador tem recebido grande apoio dos diversos representantes do parlamento e

da sociedade. Ontem, eu e outros Deputados tivemos a oportunidade de estar com

ele. Neste momento, a grande preocupação do Governador é atender aos inúmeros

pedidos das diversas regiões do País para conversar com ele. Não tenho dúvida de

que o Governador Aécio Neves é a grande novidade do pleito que se aproxima. Por

isso, talvez aconteçam esses recados e ataques ao PSDB. O Deputado Lafayette,
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nosso grande Líder, também pode falar sobre o sentimento de grande entusiasmo do

nosso partido. O que mais nos impressiona em relação ao que se diz do nosso

partido é o total desconhecimento sobre o PSDB e o candidato mineiro à Presidência

da República, o Governador Aécio Neves. A liderança, a experiência, o diálogo, a

competência confirmada numa gestão reconhecida pela esmagadora maioria dos

mineiros e as pesquisas recentes nos demonstram que o Governador é reconhecido

pelos brasileiros. Sr. Presidente, vai muito bem o PSDB e o candidato de Minas à

Presidência da República.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas, público,

imprensa, inicialmente gostaríamos de cumprimentar esta Presidência pela

apresentação do Projeto de Lei nº 835/2007, que dispõe sobre o Plano Mineiro de

Turismo, que acabamos de apreciar, e do Projeto de Lei nº 898/2007, do Deputado

Délio Malheiros, que trata da comercialização de lanches e bebidas nas escolas de

Minas Gerais e propõe a educação alimentar e nutricional na rede pública estadual.

Mas queria tratar aqui de um programa relacionado a essa discussão da educação e

da segurança nutricional. Essas duas ações devem ser discutidas, é preciso diálogo.

Há um programa do governo federal que tem levado um benefício imenso não só às

escolas estaduais mineiros, mas também a muitas escolas públicas municipais, e às

mais diversas organizações sociais. Ele atende a um público permanente, às

pastorais das igrejas - o Programa de Aquisição de Alimentos - PAA -, que trabalha

com recursos do Ministério do Desenvolvimento Social, por meio da Conab. Esse

programa demanda essa integração. Todas as políticas públicas deveriam ter essa

lógica de integração. Mas esse programa, em especial, demanda integrar ações e

políticas públicas em Minas Gerais. Conseguimos, por meio de alguns arranjos

institucionais, associar esforço local das Prefeituras com o trabalho de organizações

não governamentais, de entidades classistas, de sindicatos dos trabalhadores rurais e

da Fetaemg, com participação mínima de técnicos financiados por fontes de recursos

não governamentais que se associaram por meio da ação de responsabilidade social

empresarial. Onde se conseguiu esse arranjo? Gostaria de citar, de maneira bem

objetiva, o que acontece em João Pinheiro, no Noroeste de Minas. Vimos fazendo um

esforço para expandir esse esforço para outros Municípios. O resultado é fantástico.
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O PAA é um programa engenhoso, porque adquire produtos da agricultura familiar e

os distribui para a merenda escolar, para apoiar o trabalho de organizações não

governamentais, para a área de saúde pública.

Finalizando, solicito atenção especial por parte do governo do Estado para essa

integração. Se quiserem ver uma ação que está dando certo, podem visitar João

Pinheiro e perceber que, quando há esforço de integração de políticas públicas, os

resultados são extremamente positivos. É um exemplo que precisamos perseguir.

O Deputado Lafayette de Andrada - Serei breve. Primeiro, quero ratificar o que foi

dito pelo Deputado João Leite. Quero mostrar a alegria do PAA, porque amanhã

acontecerá a posse do novo Presidente do partido, o Deputado Paulo Abi-Ackel, que

tem tido uma atuação brilhante na Câmara Federal. Ele é o atual Vice-Presidente do

PSDB em Minas Gerais. Com a eleição do Deputado Custódio Matos à Prefeitura de

Juiz de Fora, ele passa a dirigir o partido em Minas. Para concluir, quero fazer um

comentário sobre um assunto que está sendo objeto de conversas acaloradas, que é

a entrevista do ex-Prefeito Pimentel publicada nas páginas amarelas da revista

“Veja”, em que faz algumas críticas à candidatura do PSDB, à candidatura do

Governador Aécio Neves e a alguns grupos dentro do PT. Não vou ater-me às críticas

internas do PT, porque é um assunto do próprio partido. Quero dizer apenas que

respeito muito o ex-Prefeito Pimentel, mas, com relação à sucessão presidencial

dentro do PSDB, ele está inteiramente equivocado e mostrou seu total

desconhecimento. Hoje o Governador Aécio Neves alcança a 2ª melhor posição nas

pesquisas de opinião pública do Ibope, com o José Serra em 1º lugar, ao contrário do

que acontecia há um ano, quando Aécio estava em 4º lugar. Hoje ele já é o 2º lugar.

E, quando se simula a pesquisa sem o Governador José Serra, Aécio Neves está em

1º lugar, o que joga por terra o argumento dos paulistas de que era necessária a

candidatura do José Serra, porque Aécio estava muito mal colocado nas pesquisas e

era preciso garantir a vitória. Hoje, quando é feita a pesquisa sem o nome de Serra,

Aécio ganha disparado. Por fim, percebo, Deputado João Leite, que a candidatura do

PSDB, de modo geral, está crescendo tanto que hoje já existe até um núcleo tucano

dentro do PT querendo participar da disputa interna do PSDB. Isso mostra que

realmente a candidatura do PSDB está crescendo e que a grande opção para o Brasil
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será o PSDB de Minas Gerais, com Aécio Neves.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, não percebi tanta alegria assim na

expressão do colega que me antecedeu, mas também gostaria de fazer um

comentário sobre a entrevista do Fernando Pimentel. Ao expressar-se, ele não quis,

de maneira alguma, atingir o Governador Aécio Neves, até porque os dois são muito

amigos e houve uma colaboração mútua quando Pimentel esteve na Prefeitura e o

Aécio no governo de Minas. Pimentel quis referir-se, reafirmo, à atual conjuntura do

PSDB em nível nacional, depois daquela foto, Doutor Viana, em que Serra e Alckmin

aparecem tomando água no mesmo coco, com dois canudinhos, um para lá e outro

para cá. Aquela imagem percorreu o Brasil inteiro. Foi uma jogada de “marketing” do

José Serra. O Durval expressou-se muito bem: hoje o que sentimos por todos os

analistas políticos é que o jogo no PSDB está mais para Serra que para Aécio. Eu até

gostaria que fosse o contrário; queria que o nosso Governador Aécio Neves fosse de

fato o candidato do PSDB para concorrer com a Dilma, que é a candidata do PT. Aí

teríamos a certeza de que o próximo Presidente seria mineiro. Por isso, também

estamos na torcida para que seja Aécio o nosso adversário, o adversário da Dilma.

Mas não vejo esse quadro na atual conjuntura. O que Pimentel quis dizer foi

justamente isso: não que o Aécio não possa ser candidato a Presidente, ele pode. Se

verificarmos esse painel, 90% dos partidos com assento nesta Casa são da base do

Governador Aécio Neves. Ele poderia ser candidato por qualquer outro partido. É um

nome de expressão nacional e tem o nosso respeito. Quero fazer essa defesa do

Pimentel, porque seu intuito não foi atingir o Governador e, sim, fazer uma análise do

atual momento. Acho que o Pimentel não foi infeliz em momento algum, mas apenas

realista. E não podemos esconder a realidade; esconder a realidade é aceitar a

manobra paulista que está acontecendo para todo o mundo ver.

Desejo muita sorte ao Governador, aos que defendem a tese de que Aécio deva ser

o candidato do PSDB. Vocês têm uma luta árdua e difícil pela frente. Têm de brigar

muito, pois sabemos como funciona a política de São Paulo. Eles não brincam em

serviço. Como o Deputado Durval Ângelo acabou de dizer, isso não ocorre somente

em relação ao PMDB, pois enfrentamos essa situação também em nosso partido, que

também é controlado pelos paulistas. Desejo-lhes sorte. Por sorte, com o aval do
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Presidente Lula e consenso nacional, eles decidiram que a nossa candidata seria a

Dilma, que é mineira. Rezarei muito e torcerei para que tenham êxito, pois não

acredito que o PSDB paulista abra mão da candidatura do José Serra. Para que

possamos contar com o Governador Aécio Neves nessa disputa, se eu fosse ele, não

pensaria duas vezes: trocaria de partido e acabaria de vez com as chances do José

Serra. Essa é a minha conclusão.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Com a palavra, pela ordem, o

Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, inicialmente, comentarei os dois projetos

votados na manhã de hoje. O Projeto de Lei nº 898/2007, do Deputado Délio

Malheiros, trata da questão da alimentação nas escolas. Como pediatra, acredito que,

em parte, esse projeto é bom, pois limita um pouco o consumo errado de alimentos. É

claro que o problema não será resolvido, pois há mães que fazem o que não

deveriam para agradar os filhos, apesar de ensinarmos o que seria correto. Como

pediatra posso afirmar isso. Ela fornecerá doces e massas para atender aos desejos

do filho, agindo mais pelo coração e pela emoção do que pela razão. Mas esse

projeto ajudará a limitar um pouco esse consumo e a reduzir a obesidade infantil, que,

realmente, atinge cerca de 30% das crianças do Brasil. Isso é preocupante, pois, no

futuro, as doenças virão em decorrência dessa obesidade. É bom prevenir. O meu

projeto estimula o turismo gastronômico e, nas cidades históricas e na Capital, a

produção de eventos que divulguem os pratos típicos de Minas Gerais. Quando não

assumimos algo de sucesso, outros Estados e até outros países o fazem, como

aconteceu em relação à marca Havana da cachaça de Salinas, que foi registrada

pelos cubanos. Foi necessário brigarmos por essa marca, que já era tradicionalmente

nossa. O Projeto de Lei nº 835/2007, de minha autoria, seria exatamente para ampliar

os eventos gastronômicos nas cidades históricas, no circuito da Estrada Real e no

Circuito das Águas e para que mais programas sejam divulgados. Já sabemos que o

evento Comida di Buteco é um sucesso. Temos de ampliá-lo, para assumirmos e

divulgarmos os nossos pratos típicos, como o arroz com pequi, o frango ao molho de

ora-pro-nóbis, o pão de queijo e o tutu de feijão. Há muitos pratos genuinamente

mineiros que deveriam ser assumidos com mais identidade e firmeza em defesa do
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turismo de Minas Gerais, na área gastronômica. Gostaria de me manifestar também

em relação aos dois assuntos debatidos hoje. No que diz respeito à questão relativa à

Cemig, que, diante da inadimplência, além de cortar a luz do cliente, também levaria

o seu nome ao Serasa e ao SPC, realmente, o Governador adotou uma posição

muito correta e de grande sensibilidade. Por isso, ele merece os nossos aplausos,

assim como todos os colegas que se manifestaram a favor de que a Cemig voltasse

atrás em relação à sua decisão. Mais uma vez, parabenizo o Governador Aécio

Neves, que sempre se posiciona como um homem público em favor do correto e do

povo. Em relação às candidaturas aqui discutidas, gostaria de alertar os colegas para

o fato de que ainda estamos na fase da pré-candidaturas. Portanto, ainda não temos

nenhum candidato oficial para disputar a Presidência da República. Minas Gerais

pode orgulhar-se, porque, se a Ministra Dilma Rousseff, hoje pré-candidata, tornar-se

candidata pelo PT e coligação, estaremos bem representados por essa mineira. O

Governador Aécio Neves também tem tudo, tem “know-how”, sangue político,

competência, jovialidade, inteligência, além de ser muito bem relacionado. Teremos,

portanto, dois candidatos mineiros de extrema relevância à Presidência da República.

Eram essas as minhas considerações, Sr. Presidente.

Encerramento

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

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

Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já

publicada, e para a extraordinária de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/2/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:

Requerimento do Deputado Padre João; aprovação - Discussão, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 1.874/2007; requerimento do Deputado Hely Tarqüínio; aprovação
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do requerimento - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.534/2008;

aprovação na forma do Substitutivo nº 2; prejudicialidade do Substitutivo nº 1 -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - 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 - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos

Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo -

Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira -

Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora -

Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -

Maria Lúcia Mendonça - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre

João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei

Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

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

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à
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2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o Projeto

de Lei nº 742/2007, apreciado na extraordinária realizada ontem, à noite, e os

Projetos de Lei nºs 835 e 898/2007, apreciados na extraordinária realizada hoje, pela

manhã.

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 2.578/2008 seja

apreciado em último lugar. 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 1.874/2007, do Deputado Sargento

Rodrigues, que dispõe sobre a proibição de realização de eventos de música

eletrônica conhecidos como "raves" ou eventos semelhantes no Estado. A Comissão

de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

que apresenta. A Comissão do Trabalho perdeu o prazo para emitir parecer. A

Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2,

que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 2, da Comissão de Cultura, com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta,

e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Vem à Mesa

requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, solicitando o adiamento da discussão do

Projeto de Lei nº 1.874/2007 por cinco dias. Em votação, o requerimento. As

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

Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.354/2008, do Deputado Gilberto

Abramo, que institui o Banco do Livro nas Bibliotecas Públicas do Estado de Minas

Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma

do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Educação opina pela aprovação

do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta, e pela rejeição do
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Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de

Educação, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em

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

o Substitutivo nº 2. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo nº 2, fica

prejudicado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei

nº 2.354/2008 na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de Educação.

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 12, às 14 horas, com a ordem do dia já

anunciada. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO

- O Sr. Presidente designou na 6ª Reunião Ordinária, em 12/2/2009, os membros

da seguinte Comissão:

Comissão de Participação Popular. Pelo BSD: efetivos - João Leite e Eros Biondini;

suplente - Domingos Sávio. Pelo BPS: suplente - Fábio Avelar. Pelo PT: efetivo -

André Quintão; suplente - Padre João. Pelo PCdoB: efetivo - Carlin Moura. Pelo

PMDB: suplente - Adalclever Lopes. Pelo DEM: efetivo - Maria Lúcia Mendonça;

suplente - Elmiro Nascimento. Designo. Às Comissões.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 14 DE FEVEREIRO DE 2009

ATAS

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 12/2/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana, Weliton Prado, Ademir Lucas e Almir

Paraca

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei Complementar nº

50/2009 - Projetos de Lei nºs 3.019 a 3.024/2009 - Requerimentos nºs 3.295 a

3.299/2009 - Requerimentos dos Deputados Alencar da Silveira Jr., Ademir Lucas,

Gilberto Abramo (4) e Wander Borges (5) - Comunicações: Comunicação do

Deputado Sávio Souza Cruz - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Carlin

Moura, Durval Ângelo, Sargento Rodrigues, Weliton Prado e Ademir Lucas - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões:

Comissão de Participação Popular - Comunicação da Presidência - Despacho de

Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Alencar da Silveira Jr., Ademir Lucas,

Gilberto Abramo (4) e Wander Borges (5); deferimento - Requerimento do Deputado

Gilberto Abramo; deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva - Requerimento do

Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do Deputado Domingos Sávio -

Requerimento do Deputado Almir Paraca; deferimento; discurso do Deputado Almir

Paraca - Registro de presença - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Genaro - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta -

Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Durval Ângelo - Eros Biondini -

Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares -
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Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Juarez Távora -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Maria Lúcia Mendonça - Maria Tereza

Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -

Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - 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:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 50/2009

Altera o § 1º do art. 54 da Lei nº 5.406, de 16 de dezembro de 1969.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O § 1º do art. 54 da Lei nº 5.406, de 16 de dezembro de 1969, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 54 - ...

§ 1º - Os cargos de direção das Superintendências e Departamentos integrantes

dos órgãos policiais, da Casa de Detenção Antônio Dutra Ladeira, da Academia de
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Polícia, da Diretoria de Ensino Policial e das Delegacias Especializadas e a função de

Delegado Assistente do Secretário só poderão ser exercidos por Delegados-Gerais,

com exceção dos cargos de direção do Departamento de Medicina Legal e da

Superintendência de Técnica Policial, que deverão ser exercidos por Médico-Legista

ou Perito Criminal de carreira.”.

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

Sala das Reuniões, 12 de fevereiro de 2009.

Gustavo Valadares

Justificação: Esta proposição tem como objetivo alterar a Lei nº 5.406, de 16/12/69,

que contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a fim de

garantir que o cargo de direção da Superintendência de Técnica Policial seja ocupado

exclusivamente por Médico-Legista ou Perito Criminal de carreira.

O Instituto de Criminalística e o Instituto Médico-Legal são unidades administrativas

imprescindíveis ao trabalho de Polícia Judiciária, de responsabilidade da Polícia Civil.

Estes órgãos são responsáveis pela realização de perícias em geral, atividade de

grande relevância para as investigações criminais.

Atualmente, estes órgãos estão subordinados à Superintendência de Técnica

Policial, que é dirigida por um Delegado de Polícia. É sabido que as atividades de

perícia oficial são de grande importância e que estas atividades são autônomas e

imprescindíveis ao inquérito policial. No entanto, é preciso que sejam assegurados

aos responsáveis por elas os meios necessários para auxiliarem a Justiça e que seja

resguardada a autonomia no desenvolvimento das atividades de perícia.

Em razão disso, para que seja garantido um maior grau de autonomia das

atividades de perícia técnica científica, esta proposição prevê que a Superintendência

de Técnica Policial seja dirigida por Médico-Legista ou Perito Criminal de carreira,

sem contudo propor nenhuma alteração de ordem orgânica na estrutura da Polícia.

Vale dizer que o projeto tem como escopo tão-somente permitir o acesso dos

Médicos-Legistas e Peritos Criminais aos cargos de direção da Polícia Civil, sem

retirar nenhuma das prerrogativas dos Delegados de Polícia.

Diante da importância deste projeto, conto com o apoio dos nobres Deputados da

Casa Legislativa mineira para sua aprovação.
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- 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.

PROJETO DE LEI Nº 3.019/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Tropical – Ascotrop –, com

sede no Município de Contagem.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Ascotrop –, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 12 de fevereiro de 2009.

Ademir Lucas

Justificação: A Associação Comunitária Tropical, com sede no Município de

Contagem, entidade sem fins lucrativos, tem por escopo a defesa e a organização

dos moradores do Bairro Tropical, a fim de proteger seus direitos e interesses na

busca da cidadania plena.

Além de desenvolver atividades voltadas à promoção humana, especialmente nas

áreas social e cultural, dedica-se à preservação do meio ambiente.

Diante do exposto, esperamos a anuência dos nobres Deputados a este projeto de

lei, que pretende outorgar-lhe o 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 3.020/2009

Institui o Dia Estadual do Doador Voluntário de Sangue.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual do Doador Voluntário de Sangue, a ser

comemorado anualmente no dia 22 de junho.

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

Sala das Reuniões, 12 de fevereiro de 2009.

Célio Moreira

Justificação: No Brasil, o Decreto nº 53.988, de 30/6/64, instituiu o Dia Nacional do
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Doador Voluntário de Sangue, que passou a ser comemorado no dia 25 de

novembro.

Existem campanhas para incentivar as doações de sangue em períodos específicos

em que há uma redução acentuada das doações: carnaval, feriados prolongados

próximo às festividades do final de ano e, especialmente, no inverno.

A data nacional, aliada às campanhas de alerta em períodos determinados, tem por

finalidade tornar esse gesto voluntário e de solidariedade uma atitude regular.

Não obstante esses esforços, uma data de âmbito estadual irá reforçar a idéia da

doação de sangue como um ato pautado na cidadania, solidificando a formação de

uma cultura solidária e fidelizada de doação.

Solidariedade e humanidade. Sentimentos que traduzem o comportamento das

pessoas que se dispõem a doar um pouco de suas vidas aos seus semelhantes.

A data escolhida tem a ver com a proximidade do inverno, que começa oficialmente,

no dia 21. Com a chegada dessa estação, ocorre uma redução no número de

doadores de sangue no Brasil. As pessoas se retraem pelo frio, pela chuva, e saem

com menos freqüência de casa.

A Lei n° 10.205, de 21/3/2001, estabelece o ordenam ento institucional

indispensável à execução de atividades de coleta, processamento, estocagem,

distribuição e aplicação do sangue, seus componentes e derivados. Prescreve no seu

art. 14, inciso I, como um dos princípios e das diretrizes da Política Nacional de

Sangue, Componentes e Hemoderivados a “utilização exclusiva da doação voluntária,

não remunerada, do sangue, cabendo ao poder público estimulá-la como ato

relevante de solidariedade humana e compromisso social”.

Pode-se dizer que a falta de motivação é uma causa que arrefece a doação de

sangue. A previsão de que o doador obtenha o resultado da análise do material

colhido é apenas um estímulo e não causa dispêndio financeiro à entidade

responsável pela coleta, já que os testes devem ser necessariamente realizados

antes de sua utilização.

Pelo exposto conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

- 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.



____________________________________________________________________________
350

PROJETO DE LEI Nº 3.021/2009

Dispõe sobre a obrigatoriedade da venda de medicamentos a granel, no comércio

varejista.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os estabelecimentos que comercializam medicamentos ficam obrigados a

vender unidades de pílulas e comprimidos , conforme a necessidade do consumidor.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei implicará a cobrança de multa ao

infrator, no valor de R$1.000,00 (mil reais), referente a cada medicamento vendido, a

qual será cobrada em dobro em caso de reincidência.

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

Sala das Reuniões, 12 de fevereiro de 2009.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Ao comprar um medicamento, o consumidor tem o direito de adquirir

somente a quantidade necessária para o seu tratamento. Muitas vezes, a receita

prescreve uma quantidade menor de pílulas ou comprimidos do que a que consta nas

embalagens dos produtos. Isso ocorre principalmente com antiinflamatórios e

antibióticos. No entanto, os estabelecimentos que comercializam medicamentos estão

preocupados com a sua margem de lucro e, conseqüentemente, vendem somente a

embalagem lacrada, forçando o consumidor a levar comprimidos que provavelmente

não serão utilizados, desperdiçando-se o medicamento e o dinheiro do consumidor.

Com a aprovação deste projeto, o comércio varejista será obrigado a vender

medicamentos a granel, e os laboratórios farmacêuticos se sentirão pressionados a

produzir medicamentos em cartelas com menor quantidade, fazendo constar em cada

cartela a data de sua validade, o que impedirá a venda de pílulas e comprimidos fora

do prazo de consumo.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.022/2009

Declara de utilidade pública a Associação Projeto Crescer – APC -, com sede no

Município de Carmo do Paranaíba.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Projeto Crescer - APC -,

com sede no Município de Carmo do Paranaíba.

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

Sala das Reuniões, 12 de fevereiro de 2009.

Elmiro Nascimento

Justificação: A Associação Projeto Crescer – APC -, com sede no Município de

Carmo do Paranaíba, é entidade civil sem fins lucrativos e de duração indeterminada.

Destacam-se entre as principais finalidades da entidade promover o atendimento e o

encaminhamento de menores em situação de risco, prestando-lhes apoio psicológico,

escolar e profissionalizante, e o incentivo à pratica do esporte, da cultura e do lazer,

prestando, também, auxílio às famílias dos menores atendidos.

A entidade está em pleno e regular funcionamento desde 2007, e sua diretoria é

constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades

voluntárias.

Considerando-se a importância das atividades exercidas pela Associação, espero

contar com o apoio dos ilustres Deputados 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 3.023/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário dos

Amigos do Município de Ressaquinha, com sede no Município de Ressaquinha.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Comunitário dos Amigos do Município de Ressaquinha, com sede no Município de

Ressaquinha.

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

Sala das Reuniões, 12 de fevereiro de 2009.

Zezé Perrella

Justificação: A Associação de Desenvolvimento Comunitário dos Amigos do
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Município de Ressaquinha, localizada no Município de Ressaquinha, tem por objetivo

promover o desenvolvimento comunitário através de obras de melhoramento, com

recursos próprios ou obtidos por doação, visando a assegurar o bem-estar social por

meio da assistência à saúde, à educação, ao esporte e ao lazer.

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

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

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

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

deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.024/2009

Impede a inscrição do nome de consumidores nos serviços de proteção ao crédito

por dívidas oriundas da prestação de serviços essenciais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A inclusão do nome dos consumidores em cadastros ou banco de dados de

consumidores, de serviços de proteção ao crédito ou congêneres, de qualquer

informação de inadimplemento fica proibida quando se tratar de dívida oriunda de

serviços públicos essenciais.

§ 1º - Entende-se por serviços públicos essenciais aqueles destinados à

manutenção das necessidades básicas e inadiáveis da comunidade, tais como:

I - tratamento e abastecimento de água e produção e distribuição de energia

elétrica, gás e combustíveis;

II - assistência médica e hospitalar;

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;

IV - funerários;

V - transporte coletivo;

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;

VII - telecomunicações;

VIII - processamento de dados ligados a serviços essenciais;
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IX - compensação bancária;

X - educação.

§ 2º - A proibição prevista no “caput” se estende aos serviços prestados mediante

concessão de serviço público e tributos de qualquer natureza.

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

Sala das Reuniões, 12 de fevereiro de 2009.

Carlin Moura

Justificação: Os serviços públicos essenciais, de acordo com o art. 22 do Código de

Defesa do Consumidor, devem ser prestados de forma contínua aos usuários, sem

sofrerem interrupção no seu fornecimento (vide artigo publicado na web, da estudante

Karoline Teixeira Mota, em 18/11/2008 – “A suspensão do fornecimento de serviços

públicos essenciais por inadimplência do usuário sob a ótica do Código de Defesa do

Consumidor”).

No entanto, apesar de não estarem os serviços essenciais definidos em lei, assim

se manifestam Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin, este citado por Nilton

Carlos de Almeida Coutinho, sobre o assunto:

“Essencialidade, pelo menos neste ponto, há que ser interpretada em seu sentido

vulgar, significando todo serviço público indispensável à vida em comunidade, ou

melhor, em uma sociedade de consumo. Incluem-se aí não só os serviços públicos

“stricto sensu” (os de polícia, os de proteção, de saúde), mas ainda os serviços de

utilidade pública (transporte coletivo, os de energia elétrica, os de gás, os de

telefone).” (Benjamin, apud Coutinho, 2006.)

Segundo o entendimento de Zelmo Denari, “é sempre muito complicado investigar a

natureza do serviço público, para tentar surpreender, neste ou naquele, o traço da

sua essencialidade. Com efeito, cotejados, em seus aspectos multifários, os serviços

de comunicação telefônica, de fornecimento de energia elétrica, água, coleta de

esgoto ou de lixo domiciliar, todos passam por uma gradação de essencialidade, que

se exarceba justamente quando estão em causa os serviços públicos difusos (“uti

universi”) relativos à segurança, saúde e educação.

Parece-nos, portanto, mais razoável sustentar a imanência desse requisito em

todos os serviços prestados pelo poder público”. (Denari et al, 2005, p. 215.)
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Nas palavras de João Sardi Júnior, serviços públicos considerados essenciais são

"àqueles aos quais atribuem-se todo desenvolvimento de uma sociedade e geração

de um país inteiro. A falta ou a interrupção de tais serviços geram verdadeiras

catástrofes".(Sardi Júnior, 2003.)

Segundo Rodrigo Conceição, “as necessidades básicas do homem evoluem de

forma proporcional à evolução tecnológica. Necessidades dantes consideradas

voluptuárias e sem importância, ganharam “status” de essencialidade”.

O mundo atual, graças ao advento de novas tecnologias, mormente as digitais,

evolui de forma flagrante, ostensiva. A inclusão digital deixou de ser luxo, passando a

ser necessidade básica, primária.

Com essas premissas, os serviços de natureza pública, que retratam interesse

social, passaram a ser considerados essenciais para a própria subsistência humana,

devendo proporcionar, no mínimo, uma vida digna ao homem.

Pode-se entender que todo serviço público, pelo simples fato de retratar uma

necessidade coletiva, é carimbado pela essencialidade. (Conceição, 2003.)

Não obstante, pela não-existência de uma legislação especifica que defina os

serviços essenciais, pode-se usar como ponto de referência a Lei nº 7. 789, de 28 de

junho de 1999, que dispõe sobre o exercício do direito de greve e, nos termos de seu

art. 10, elenca os serviços ou atividades essenciais.

“Art. 10 - São considerados serviços essenciais ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica,

gás e combustíveis;

II - assistência médica e hospitalar;

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;

IV - funerários;

V - transporte coletivo;

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;

VII - telecomunicações;

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais

nucleares;

IX - processamentos de dados ligados a serviços essenciais;
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X - controle de tráfego aéreo;

XI - compensação bancária (BRASIL,1989).

Nesses serviços essenciais, além de os usuários e o empregador serem avisados

com antecedência de 72 horas, os sindicatos também são obrigados a garantir

durante a greve a prestação dos serviços dos serviços inadiáveis para que não sejam

colocadas em risco a saúde e a segurança da sociedade (Nascimento, 1997).

Nesse sentido, importa salientar, segundo entendimento de João Sardi Júnior, que

esses serviços públicos são fundamentais à vida, são eles as bases que sustentam a

sociedade, e quando um país, por exemplo decreta guerra a outro país, "os primeiros

alvos são ligados aos serviços essenciais, pelo simples fato de serem a espinha

dorsal da infra-estrutura do país” (Sardi Júnior, 2003).

Por fim, como lembra Nilton Carlos de Almeida Coutinho: “a necessidade de

continuidade dos serviços públicos essenciais é uma das principais razões que

justificam a assunção do Estado de determinada atividade essencial. A exigência de

continuidade desses serviços se encontra disponível para os cidadãos de modo

contínuo, duradouro e regular, sem que sua realização efetiva dependa da livre

decisão de um particular, cabendo ao Estado zelar pela sua prestação” (Coutinho,

2006).

O art. 22 do Código de Defesa do Consumidor dispõe expressamente que os

serviços prestados por empresas públicas ou por suas delegatárias devem fornecer,

obrigatoriamente, os serviços aos usuários de forma adequada, eficiente, segura e,

quando forem essenciais, devem ser prestados de forma contínua. E caso venha

ocorrer, por parte do prestador dos serviços públicos, o descumprimento, total ou

parcial, as pessoas jurídicas serão obrigadas a reparar os danos causados.

No entanto, segundo Fernando Costa de Azevedo (2007), a continuidade do serviço

público não é absoluta. Há casos em que ocorrem eventualidades, entendidas como

caso fortuito ou força maior, em que a prestação do serviço é interrompida, e a

interrupção pode-se dar sem a intervenção direta de seu prestador, como, por

exemplo, a queda de uma árvore causada por vendaval, em cima de cabos de

energia elétrica, causando o seu rompimento. Mesmo assim, acaba sendo

responsabilidade do prestador, devendo então responder pelos danos causados.
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Porém, há uma situação que difere da citada eventualidade causada por força

maior ou caso fortuito, e que vem causando controvérsias tanto no meio doutrinário

quanto no jurisprudencial, que é a suspensão do fornecimento dos serviços públicos

quando o usuário se torna inadimplente.

Nesse caso, essa prática "é comum como forma de constranger o usuário

inadimplente a pagar seu débito, sem sequer saber o motivo que levou esse usuário

ao não-cumprimento de sua obrigação" (Azevedo, 2007, p. 96).

No entanto, os serviços públicos são criados com o intuito de satisfazer as

necessidades da sociedade. E cabe ao Poder Público, como grande prestador de

serviços, proporcionar o bem-estar da sociedade (Almeida, João, 2002).

Contudo, "o usuário tem direito a prestação do serviço; se este lhe for

indevidamente negado, pode exigir judicialmente o cumprimento da obrigação pela

concessionária" (Di Pietro, 2005, p. 282).

Todavia, a Lei nº 8.987, de 13/2/95, criada para regulamentar o regime das

concessões e permissões, apesar de reconhecer a aplicação do Código de Defesa do

Consumidor, em seu art. 7º, entra em conflito com ele ao dispor que:

“Art. 6º - 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.

(...)

§ 3º - Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em

situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.” (Brasil,

1995).

Neste sentido, Clovis Alberto Volpe Filho (2003) entende que "esta lei

infraconstitucional veio quebrar, em tese, o caráter absoluto de continuidade dos

serviços essenciais".

Segundo o entendimento de Plínio Lacerda Martins, a norma do consumidor como

uma norma especial contém o sistema jurídico do equilíbrio da relação do consumo,

não podendo ser revogada por norma posterior que regula concessões de serviços
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públicos.

Ademais, qualquer norma infraconstitucional que ofender os direitos consagrados

pelo Código de Defesa do Consumidor estará ferindo a Constituição e, “mutatis

mutandis”, deverá ser declarada como inconstitucional (Martins “apud” Volpe Filho,

2003).

O Código de Defesa do Consumidor é formado por princípios que devem ser

respeitados pelo intérprete (NUNES, 2000). No entanto, princípios vêm a ser,

segundo Alessandro Segalla, a origem, a base, o que dá a idéia de começo, e que,

por sua vez, "são proposições diretoras de uma ciência às quais todo o

desenvolvimento posterior desta ciência deve estar subordinado" (Segalla, 2001, p.

131).

Para Miguel Reale: “princípios gerais do direito são enunciações normativas de

valor genérico, que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico,

quer para a sua aplicação e integração, quer para a elaboração de novas normas.

Cobrem, desse modo, tanto o campo da pesquisa pura do Direito quanto a sua

atualização prática” (Reale, 1995, p.300).

No entanto, os princípios, segundo Luís Roberto Barroso e Ana Paula de Barcellos,

"contêm, normalmente, uma maior carga valorativa, um fundamento ético, uma

decisão política relevante, e indicam uma determinada direção a seguir" (Barroso;

Barcellos, 2003, p. 86).

Contudo, pode-se dizer então que os princípios são as bases do ordenamento

jurídico e que "não é concebível uma norma legal que o contravenha", pois a violação

de um princípio é mais grave do que a violação de qualquer norma (Segalla, 2001, p.

131).

Todavia, ao suspender o fornecimento de serviço público pelo inadimplemento do

usuário, a concessionária ou empresa pública estará violando princípios

constitucionais e princípios administrativos, dentre eles o princípio da boa-fé objetiva,

da proporcionalidade, da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana, da

continuidade e da legalidade.

Assim, o princípio da boa-fé objetiva significa: “uma atuação ‘reflita’, uma atuação

refletindo, pensando no outro, no parceiro contratual, respeitando-o, respeitando seus
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interesses legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade,

sem abuso, sem obstrução, sem causar lesões ou desvantagem excessiva,

cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo

contratual e a realização do interesse das partes” (Pinheiro apud Azevedo, 2007, p.

107).

Nesse sentido, Cláudia Travi Pitta Pinheiro (2001) entende que haverá a violação

do princípio da boa-fé objetiva quando, por exemplo, em um caso em que o usuário

que está inadimplente com a concessionária, e não podendo pagar o seu débito à

vista, propõe o parcelamento deste; no entanto, a concessionária se recusa a fazer o

parcelamento, alegando que a lei não o obriga a aceitar o pagamento parcelado,

negando então ao usuário o parcelamento. Nesse caso, o usuário tinha a intenção de

pagar o seu débito, e “em determinadas circunstâncias, a boa-fé impõe o dever de

aceitar o parcelamento, como ocorre quando o débito é de pequena monta ou o

usuário, demonstrando dificuldades financeiras momentâneas, não encontra outra

forma de cumprir a obrigação.

Assim, (...) em determinadas situações concretas, a interrupção do fornecimento

afronta a boa-fé, na medida em que é desnecessária para obter o adimplemento,

porquanto o usuário se dispõe a pagar. (Pinheiro, 2001, pág. 70).

E ao suspender o fornecimento dos serviços públicos, as concessionárias estarão

agindo em desconformidade com o principio da boa-fé objetiva, de forma desleal, e

injusta. (Segalla, 2001).

O princípio da proporcionalidade é o que "obriga a permanente adequação entre os

meios e os fins, banindo-se medidas abusivas ou de qualquer modo com intensidade

superior ao estritamente necessário". (Rosa, 2004, pág. 22).

Segundo João Sardi Júnior, se "o serviço público essencial for interrompido por

qualquer motivo, não resta a menor dúvida de que a fornecedora do serviço agirá de

forma desproporcional". (Sardi Júnior, 2003).

Nesse mesmo sentido, Cláudia Travi Pitta Pinheiro, entende que (...) “o princípio da

proporcionalidade obsta à suspensão do fornecimento do serviço, sempre que tal

risco represente risco a bens jurídicos de maior relevância, à vida e à saúde do

usuário”. (Pinheiro, 2001, pág. 73).
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No princípio da razoabilidade, a violação se dá, de acordo com o entendimento de

Alessandro Segalla, quando: “as concessionárias optam pelos meios mais gravosos

de cobrar a dívida, meio esse que não se revela razoável. É preciso deixar bem claro

que a aparência “dura lex, sed lex”, cedeu lugar à necessidade de decidir com

razoabilidade as situações em caso concreto, pois, o compromisso maior do Estado

de Direito é com a justiça”. (Segalla, 2001, pág. 142).

O principio da razoabilidade, assim, é aquele em que: (...) “o administrador não

pode atuar segundo seus valores pessoais, optando por adotar providências segundo

seu exclusivo entendimento, devendo considerar valores ordinários, comuns a toda a

coletividade”. (Rosa, 2004, pág. 21).

De acordo com Luís Roberto Barroso, "é razoável o que seja conforme a razão,

supondo equilíbrio, moderação e harmonia; o que não seja arbitrário ou caprichoso".

(Barroso “apud” Segalla, 2001, pág. 140).

No entanto, quando as concessionárias suspendem o fornecimento por causa do

não pagamento das tarifas, pode-se dizer que elas estão adotando atitudes que (...)

“carecem de razoabilidade, além de serem desproporcionais aos fins visados, não

podendo ser olvidado que, quando por vários meios o credor puder promover a

execução, "o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor".

(Art. 620 do Código de Processo Civil) (Segalla, 2001, pág. 142).

Já o princípio da dignidade da pessoa humana, segundo Alexandre de Moraes,

significa ser: (...) “um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que

traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas” (...).

(...) “Assim, o princípio fundamental, consagrado pela Constituição Federal, da

dignidade da pessoa humana apresenta-se em uma dupla concepção.

Primeiramente, prevê um direito individual protetivo, seja em relação ao próprio

Estado, seja em relação aos demais indivíduos. Em segundo lugar, estabelece

verdadeiro dever fundamental de tratamento igualitário dos próprios semelhantes.

Esse dever configura-se pela exigência de o indivíduo respeitar a dignidade de seu

semelhante tal qual a Constituição Federal exige que lhe respeitem a própria”

(Moraes, 2005, pág. 128-129).
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Para Luiz Antônio Rizzato Nunes, "é ela, a dignidade, o último arcabouço da

guarida dos direitos individuais e o primeiro fundamento de todo o sistema

constitucional". (Nunes, 2000, pág. 16).

No entanto, constitui violação do princípio da dignidade da pessoa humana a

suspensão do fornecimento do serviço público devido à inadimplência, pois esse tipo

de prática acaba por submeter o usuário ao constrangimento e à humilhação. Neste

sentido, entende Simone Rodrigues Ferreira que “constitui o valor guia não apenas

dos direitos fundamentais, mas também de todo o ordenamento jurídico, por isso é

caracterizado como princípio constitucional de maior hierarquia axiológico-valorativa,

em que todos os órgãos do poder público se encontram vinculados, impondo um

dever de respeito e proteção.

Assim, no momento em que não houver respeito à vida, à integridade física do ser

humano e não se derem as condições mínimas, onde não houver igualdade entre os

demais, não houver limitação de poderes, não haverá espaço para a dignidade da

pessoa humana, passando ela a ser mero objeto de arbítrio e injustiças.

Por derradeiro, mesmo que haja argumentos que respaldam a interrupção da

energia elétrica por inadimplência, sem ter ambição de solucionar o problema,

entendo que em casos especiais, em que a manutenção de uma vida está em jogo,

está sem dúvida deve prevalecer sobre qualquer outro fundamento”. (Ferreira, 2007,

pág. 40).

“Assim, ao suspender os serviços, as concessionárias violarão também os

princípios da continuidade e da legalidade. Pois, o direito administrativo e também a

lei que regulamenta os direitos de greve, reconhecem que os serviços públicos

devem ser prestados de forma contínua e sempre observando os mandamentos da

lei, pois no direito administrativo só se permite fazer aquilo que a lei autorizar”. (Sardi

Júnior, 2003).

Contudo, o princípio da legalidade é caracterizado como aquele em que "toda

atividade administrativa deve ser autorizada por lei". (Carvalho Filho, 2006, pág. 16).

José dos Santos Carvalho Filho, com relação ao princípio da continuidade, entende

que: “os serviços buscam atender aos reclames dos indivíduos em determinados

setores sociais. Tais reclamos constituem muitas vezes necessidades prementes e
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inadiáveis da sociedade. A conseqüência lógica desse fato é o de que não podem os

serviços públicos ser interrompidos, devendo, ao contrário, ter normal continuidade

(Carvalho Filho, 2006, pág. 26).

No entanto, com o mesmo posicionamento contrário à suspensão do fornecimento

de serviços essenciais por inadimplemento do usuário, Rodrigo Conceição assevera

que: “constiui-se em prática odiosa, verdadeiramente “manu militari”, a conduta das

concessionárias, contando com a anuência e convivência do poder público, quando

suspendem o fornecimento de um serviço público em face do inadimplemento do

consumidor.

(...) “Assim sendo, "cortar" o fornecimento de um dos serviços públicos essenciais

enumerados é afrontar a própria Constituição Federal em seu mais importante

capítulo que trata dos Direitos e Garantias Fundamentais”. (Conceição, 2003).

Partindo da premissa do serviço essencial como direito ligado a dignidade da

pessoa humana, temos que não pode ser comparado à venda e à compra de

produtos e serviços de mera natureza consumerista. Tais serviços estão alocados

num plano legal e constitucional, além daqueles destinados a situação regular de

consumo.

Os serviços essenciais são de consumo necessário e, na sua grande maioria, sem

a possibilidade de opção quanto à prestadora de serviço. Assim, o consumidor não

pode ser compelido a figurar em uma lista de maus pagadores, sendo o serviço único,

necessário e vital para seu desenvolvimento.

Malgrado o direito da prestadora ou do Estado de receberem por sua prestação,

não podem impedir o crédito àquelas pessoas que figuram como inadimplentes, ante

a natureza essencial de sua destinação.

Este projeto, de conteúdo similar em diversas Assembléias Legislativas pelo Brasil

afora, especialmente a de São Paulo, cujo Projeto de Lei nº 715/2008, do Deputado

Rui Falcão do PT-SP, pretende proteger a população que luta por melhores

condições de vida e que ocasionalmente se encontra com dificuldade de manter o

mínimo necessário para sua manutenção e a de sua família; razão pela qual a

inscrição de seu nome nos cadastros de maus pagadores serviria apenas como uma

punição exagerada por não possuir opção equivalente ao consumo de tais serviços.
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Destarte, servimos deste projeto em Minas Gerais também para mostrar à

população que serviço essencial não pode ser equiparado a mercadoria e o direito do

cidadão de receber por sua prestação contínua não pode ser inviabilizado por meio

coercitivo e de cobrança.

A proposição encontra fundamento constitucional de validade no inciso V do art. 24

da Constituição Federal, e, por dispor sobre proteção a direito fundamental e humano

e por não encontrar impedimento na Constituição Estadual, busca a legitimidade

desta Casa para seguir em tramitação.

Dessa forma, pedimos o apoio dos demais membros desta Casa à aprovação deste

projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 433/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.295/2009, do Deputado Almir Paraca, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria da Cultura pedido de providências com vistas à ampliação do prazo para a

apresentação de propostas para a ação Pontos de Cultura no Estado de Minas

Gerais, do Programa Mais Cultura do governo federal. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 3.296/2009, do Deputado Almir Paraca, em que pleiteia seja solicitada ao

Governador do Estado a indicação de um representante desta Casa como membro

convidado do Conselho Curador da Fundação Educacional Caio Martins. (- À

Comissão de Educação.)

Nº 3.297/2009, do Deputado Fahim Sawan, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com Dom Antônio Alberto Guimarães Rezende pelo honroso serviço

religioso prestado à comunidade de Uberaba.

Nº 3.298/2009, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com Dom José Moreira da Silva por sua posse como Bispo

Diocesano de Januária. (- Distribuídos à Comissão de Cultura.)

Nº 3.299/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia sejam

solicitadas providências à Sra. Lívia Lúcia Oliveira Borba, Juíza da Comarca de

Sabinópolis, com vistas à liberação de visita da Comissão de Direitos Humanos da
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Câmara Municipal desse Município, uma vez que o acesso a esse estabelecimento

prisional está condicionado ao cumprimento de várias exigências.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Alencar da

Silveira Jr., Ademir Lucas, Gilberto Abramo (4) e Wander Borges (5).

COMUNICAÇÕES

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Sávio Souza Cruz.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Deputado Doutor Viana, Presidente em exercício, o

qual foi reconduzido à Mesa desta Casa na condição de 1º-Vice-Presidente, boa-

tarde. Na oportunidade, Sr. Presidente, quero cumprimentar também o nosso ilustre

Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, que faz parte desta nova Mesa,

representando o PDT. É com muita alegria, nobre Deputado Sargento Rodrigues, que

temos a presença de V. Exa. na condução dos trabalhos desta Assembleia

Legislativa.

Deputados, Deputadas, público e imprensa que se encontram presentes, temos

acompanhado muito atentamente o desdobramento da crise financeira que começou

nos EUA e que tem feito alguns estragos mundo afora. E, de forma muito especial,

temos observado também a repercussão dessa crise econômica no Brasil. Das

economias emergentes, o nosso país é o que se encontra em melhores condições

atualmente para o enfrentamento dela.

Ainda ontem e anteontem, durante o encontro nacional, a Marcha Nacional dos

Prefeitos, o Presidente Lula demonstrou ações concretas para o enfrentamento da

crise, como, por exemplo, a extensão do período de concessão do seguro-

desemprego. O Ministério do Trabalho anuncia que o estende de 5 para 7 meses em

alguns setores da economia, podendo, aliás, chegar a até 10 meses de concessão do

seguro-desemprego.

Há um segundo ponto importante. O Presidente Lula anuncia aos Prefeitos reunidos

em Brasília maiores investimentos em infra-estrutura, no Plano de Aceleração do

Crescimento - PAC - e, de forma muito especial, no maior programa de habitação, de

moradia popular, da história deste país. Ainda ontem, a Ministra Dilma Rousseff, em
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sua palestra para os Prefeitos e as Prefeitas do Brasil afora reunidos em Brasília,

anuncia um audacioso plano de investimento para a construção de um milhão de

casas populares e destinadas à classe média, com renda de até 10 salários mínimos

para quem recebe até R$4.600,00. A Ministra também anuncia o aumento do salário

mínimo, repondo toda a inflação; e a reposição dos benefícios dos aposentados, da

aposentadoria, com o reajuste também acompanhando o IPCA, para manter, ou

melhor, continuar mantendo aquecida a economia brasileira e para que as

repercussões da crise no Brasil sejam as menores possíveis. Esse é o nosso intuito.

O Presidente Lula e o seu governo têm trabalhado de forma muito eficaz e eficiente

com propostas concretas para isso.

Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, tive a oportunidade de comparecer a esse

encontro de Prefeitos na segunda e terça-feira, acompanhando a nossa Prefeita

Marília Campos, de Contagem. Estivemos lá para duas agendas muito específicas.

Uma agenda com o Ministério do Esporte, a fim de conseguir mais investimentos para

a cidade de Contagem; e concluir as obras do centro esportivo no Bairro Tropical e da

Praça da Juventude, que é um conjunto destinado às práticas esportivas,

especialmente para a juventude. Pleiteamos também junto ao Ministério do Esporte

uma parceria com o governo federal, para reformamos o maior patrimônio do esporte

amador de Contagem, que são os chamados Campos de Várzea.

Em Contagem, há 57 campos de várzea, que precisam urgentemente de reforma,

construção de vestiário e colocação de alambrados. O Ministério do Esporte

comprometeu-se a firmar essa parceria. O governo Lula e o Ministério do Esporte têm

realizado parcerias importantes com o governo da Prefeita Marília Campos. Ontem à

noite, tivemos a oportunidade de reinaugurar o Ginásio Poliesportivo do Riacho, que

passou por reestruturação e reforma. Então foi entregue ontem à comunidade a

primeira fase da reforma desse ginásio, que volta a realizar um jogo oficial da Liga

Brasileira de Vôlei. Recebemos lá o glorioso time do Minas Tênis, a Vivo-Minas, que

jogou contra o time de Vitória, do Espírito Santo, e conseguiu uma vitória maravilhosa

de três “sets” a um. Com muita alegria, Contagem recebeu esses dois times na

inauguração da primeira fase do ginásio poliesportivo, atitude que demonstra que o

governo Lula continua investindo nas cidades e no esporte por este país afora.
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Também na terça-feira, Sr. Presidente, acompanhamos a Prefeita Marília Campos

em uma audiência com o José Gomes Temporão, Ministro da Saúde. Ela foi até o

Ministro a fim de solicitar a parceria do governo federal, do Ministério da Saúde, para

o início das obras de construção da nova maternidade municipal de Contagem. Esse

é um tema muito especial para o povo daquela cidade. Há alguns dias, a Prefeita

Marília Campos reuniu-se com o ilustre Marcus Pestana, Secretário de Estado de

Saúde, que também se comprometeu a ajudá-la na construção dessa nova

maternidade.

Abro um parêntese para explicar a V. Exas. e aos nossos ouvintes a situação de

Contagem, a 2ª maior cidade de Minas, que compõe a Região Metropolitana de Belo

Horizonte, com 608 mil habitantes. Hoje a Prefeitura de Contagem investe quase 30%

do seu orçamento na área de saúde, mas essa cidade tem uma particularidade que

poucas têm. É a única grande cidade de Minas que só tem funcionando a rede

pública de saúde. Lá há um hospital municipal, um pronto-socorro e uma

maternidade, todos da rede pública. Não há a rede particular para complementar o

atendimento do sistema de saúde, como também não há o sistema filantrópico, como

a Santa Casa e o Hospital da Baleia em Belo Horizonte. Todo o atendimento na área

de saúde de contagem é feito pelo poder público municipal. Temos lá uma

maternidade instalada no Bairro Amazonas, onde moro, e também onde está

havendo infestação de escorpiões, uma vez que, na região do Bairro Amazonas, há

uma área onde funcionou uma grande pedreira. A região de pedreira é muita propícia

para infestação de escorpiões. Com o passar dos anos, o bairro cresceu, a cidade

cresceu e foi mais urbanizada. No passado, há vinte e poucos anos, essa pedreira

era uma fazenda, onde havia vacas, tirava-se leite. Hoje a cidade cresce, surgem

novos empreendimentos, novos prédios, e a pedreira está sendo naturalmente

ocupada pelos edifícios, o que faz com que haja aumento de escorpiões, e a

maternidade está ameaçada por eles.

A Prefeita Marília Campos está correndo atrás de novos investimentos para

construir a maternidade no valor de R$14.000.000,00, e já conseguiu o apoio do

governo do Estado, do Secretário Pestana. Viemos de Brasília muito felizes com o

compromisso do Ministro Gomes Temporão, que deu a boa notícia ao povo de
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Contagem de que o governo do Presidente Lula também fará parte dessa parceria,

ajudando a construir a nova maternidade na região do Eldorado. O Ministro anunciou

essa boa notícia e deverá vir a Contagem nos próximos dias ou meses para inaugurar

o novo pronto-socorro. Na ocasião, com o Secretário Pestana, assinaremos o

protocolo de intenções entre as parcerias para construir o novo centro materno-infantil

da cidade de Contagem.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Deputado Carlin Moura, gostaria apenas

de lembrar o que V. Exa. não disse. Essa maternidade faz parte do projeto de

construção do hospital, o único de Contagem, construído pelo Prefeito Ademir Lucas.

A maternidade é a forma de viabilizá-lo economicamente. V. Exa. sabe que a

maternidade está no Monte Cristo, que é um prédio alugado, e isso não pode

continuar. Além disso, no conjunto do hospital está prevista a maternidade, setor

onde o tempo de internação é menor e o pagamento é maior, o que viabiliza o

funcionamento do hospital. Então a previsão da maternidade já estava incluída no

hospital que eu fiz.

V. Exa. também não disse que foi feito o Orçamento Digital Participativo. Na teoria

do PT, nesse sistema, o dinheiro tem de estar garantido. A maternidade ganhou, mas

esse orçamento era falso, o dinheiro não existia. Agora, depois das eleições, estão

correndo atrás do Ministério da Saúde, do governo Aécio Neves, para construir a

maternidade. Ou seja, o Orçamento Participativo Digital foi conto-do-vigário, foi

estelionato eleitoral. Escolheram a maternidade, mas não havia dinheiro. Foram

selecionadas três obras: a maternidade, a alça do viaduto da Água Branca e a outra

que não me lembro - acho que é relativa à Ressaca. Mas não existia dinheiro. Era

tudo estelionato eleitoral. Tanto que agora estão correndo atrás para construir a obra

escolhida.

Quero dizer a V. Exa. que estou levantando a planta do hospital e os dados, já

havia conversado com o Governador Aécio Neves e com o Pestana. Essa

participação do Estado não é novidade, não é conquista de V. Exa., não é conquista

da Prefeita Marília Campos. Trarei os dados para que a verdade seja dita de forma

completa. V. Exa. sabe que meia-verdade não é verdade.

O Deputado Carlin Moura* - Agradeço o aparte de V. Exa. e registro que a cidade
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de Contagem teve grandes Prefeitos, que, sem dúvida alguma, contribuíram para o

seu crescimento. Certamente V. Exa. contribuiu, assim como foi julgado nas urnas

nas últimas eleições pelo o que não contribuiu. E o povo de Contagem, ilustre

Deputado, é soberano para avaliar o que existe de positivo e de negativo. E, diga-se

de passagem, a situação da saúde pública de Contagem não está melhor muito em

virtude da herança maldita que V. Exa. lá deixou. Isso foi julgado pelos eleitores de

Contagem, nobre Deputado.

Isso foi julgado pelas urnas.

Quero esclarecer a V. Exa. que podemos continuar fazendo este debate lá, mas V.

Exa. foi julgado pelas urnas. E quero esclarecer a V. Exa. que a parte do investimento

por parte do Município está garantida pela Prefeitura, está incluído no Orçamento do

Município. A alça do Água Branca já foi construída e entregue, a trincheira da Morada

Nova vai ser inaugurada agora, um novo pronto-socorro construído pela Prefeita

Marília Campos vai ser inaugurado, e a maternidade vai ter suas obras iniciadas. Na

verdade, ilustre Deputado, o grande patrimônio de Contagem, em que pese à

contribuição de todos os Prefeitos que por lá passaram, mesmo a contribuição da

atual Prefeita, Marília Campos, e dos próximos que virão, a maior contribuição é a

que vem do seu povo trabalhador, ordeiro, que paga impostos e que, muitas vezes,

tem um serviço público de péssima qualidade, porque nem sempre os gestores

públicos têm a competência de fazer o que o povo de Contagem precisa e merece.

Mas não podemos deixar de reconhecer tudo de bom que lá foi feito. Precisamos de

mais e estamos olhando para o futuro. É por isso que a Prefeita Marília Campos,

junto com o Lula, junto com o Ministro Temporão, junto com o Secretário Pestana, o

povo de Contagem, seus Vereadores e suas lideranças, vai construir essa nova

maternidade e inaugurar o pronto-socorro novo no hospital, porque é disso que o

povo precisa.

Agradeço, sem dúvida nenhuma, a grande contribuição de V. Exa. Precisamos que

V. Exa. continue contribuindo ainda mais com sua experiência e seu passado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
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telespectadores presentes, com o objetivo de elevar o nível do debate legislativo

nesta Casa, gostaria de começar citando as sábias palavras de Montesquieu, que

traçou a importância da virtude para aqueles que exercem o mandato popular. Assim

se expressou o filósofo: “Não é necessária muita probidade para que um governo

monárquico ou um governo despótico se mantenham ou se sustentem. A força das

leis no primeiro, o braço sempre erguido do príncipe no segundo regram e contêm

tudo. Mas um Estado popular precisa de um motor a mais, que é a virtude”.

Pois bem, os dois fatos que trago a debate nesta tribuna nesta tarde mostram a

necessidade, para quem exerce o “munus” público, dessa “virtus”, dessa força interior

- para os gregos, o “ethos”, a casa do bem - e a necessidade, além dessa força

interior, de um equilíbrio para o exercício do poder. No “Espírito das Leis”, também do

filósofo Montesquieu, vamos verificar que esse sistema de força e contraforça, ele tão

bem o profetizou na existência dos três Poderes: Executivo, Judiciário e Legislativo.

Na verdade, na concepção do filósofo, o Poder Legislativo, de alguma forma, tinha

uma prevalência sobre as funções do que seria do Poder Judiciário, mas concepções

modernas sempre entenderam que, numa lógica da dinâmica da organização, na

realidade temos constituído um quarto poder, que é a base de todos os outros três.

Dele, como consagra a nossa Constituição de 5/10/88, emanam os outros três

Poderes. Uma das Constituições modernas, a bolivariana da República Federativa da

Venezuela, além dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, criou mais dois,

dando existência a cinco Poderes, que constituem a República. O quarto seria o

Poder Eleitoral, não só o exercício do voto, mas também os órgãos que constituem o

controle do chamado Poder Eleitoral. Daí a existência de plebiscito, de referendo, de

mecanismos de consulta popular, para realizar o ideal grego do sentido pleno da

democracia, na praça pública, na ágora.

A Constituição bolivariana criou também o quinto Poder, que é o Poder Popular. É

um Poder formado por representantes da sociedade, eleitos, aprovados e

consagrados pelo Congresso Nacional, com o objetivo de exercerem uma fiscalização

plena sobre os outros Poderes. Ao molde desse modelo, criamos recentemente, por

força da Emenda à Constituição nº 45, no Brasil, por exemplo, o CNJ em relação ao

próprio Poder Judiciário.
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Dito isso, gostaria de comentar que a concepção de justiça é inerente a todo ser

humano, porquanto decorre do senso comum, sendo almejada como algo justificável,

decorrente de uma racionalidade particular ou coletiva, que resulta na aceitação ou

não de determinadas condutas, ainda que não estejam prescritas em estatutos legais

ou códigos comportamentais específicos.

O senso comum às vezes esbarra na necessidade de se balizar a metodologia de

repressão às condutas indesejáveis, neste particular decorrente de regras jurídicas,

com o escopo de se propiciar uma ampla cognição dos fatos, exercidas dentro do

direito ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e, principalmente,

ao respeito à cronologia do processo, enquanto instrumento de civilidade, pois este

limita a atuação do Estado, que, por sua vez, se faz representar por homens que nem

sempre são dignos de encômios.

A sociedade, às vezes de forma mais contundente, às vezes de forma mais

amainada, clama por soluções imediatistas diante de fatos intoleráveis, o que nem

sempre é alcançado pelo Estado-Juiz.

O clamor social, esse voluntarismo popular decorrente de uma ânsia de punição

incontinênti daqueles que rompem as regras do grupo, ocorrendo, no dizer de Jean

Jacques Rosseau, a quebra do contrato social, encontra peias no modelo

constitucional de Estado de Direito, que remete à necessária imposição de normas

que permitem, ou impõem, uma necessária dilação para que se estabeleça a culpa

daqueles que são apontados como transgressores.

A recente condenação do ex-Prefeito de Ribeirão das Neves Aílton de Oliveira, em

concurso com mais três réus, é a prova de que, apesar do descompasso entre a

cronologia do anseio popular e o resultado efetivo da atuação do Estado-Juiz, a

justiça, como valor decorrente da racionalidade e do que se justifica, se faz, apesar

de todos os percalços e vicissitudes que uma relação processual experimenta.

Nos idos do ano 2000, portanto há quase uma década, foi intentada uma ação civil

pública, por ato de improbidade administrativa, por dois grandes Promotores, que são

muito dignos do Ministério Público de Minas Gerais: Rodrigo Fonte Boa e Leonardo

Barbabela. Eles tiveram uma atuação ímpar em Ribeirão das Neves, e, diga-se de

passagem, em toda a atuação desses Promotores, temos a certeza de que o
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equilíbrio, a busca de justiça e a postura séria, com base no que Montesquieu nos diz

sobre essa virtude que deve, de alguma forma, motivar, ser o elã de todos os que

ocupam cargos públicos nas três esferas de Poder do Estado, devem e estão sempre

presentes. Pois bem, essa ação foi prolatada em 1999, quando se constatou o

enriquecimento ilícito do mencionado alcaide em conjunto com outras três pessoas

que também figuraram na aludida ação. Esse processo ficou em mãos do grande

Juiz, que também é orgulho do Judiciário em Minas Gerais, Dr. Wenderson de Souza

Lima. Juiz que, diga-se de passagem, colocou várias vezes a sua vida em risco por

defender os princípios da probidade administrativa, por tentar resgatar esse “virtus”

necessário ao exercício do poder. Juiz que colocou também em risco a vida de sua

família. Condenou todos os protagonistas do pólo passivo daquele instrumento de

controle da atividade pública; esta veio após o manejo de todos os recursos possíveis

dentro do ordenamento processual - o amplo direito de defesa, o contraditório foi

garantido ao Juiz -, ainda que tal possibilidade não resultasse em provimento deles,

transitada em julgado no crepúsculo do ano de 2007. Hoje, por decisões respaldadas

do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, retornando os autos,

há poucas semanas, à comarca de origem, o Juiz determinou a condenação, o

ressarcimento pecuniário, a partir de condenação, ao Município de Ribeirão das

Neves em mais de R$22.000.000,00 e condenou também os envolvidos a 10 anos de

suspensão dos seus direitos políticos. Urge salientar que a condenação teve espeque

no enriquecimento desproporcional e ilícito experimentado pelos réus na referida

ação, em especial o ex-Prefeito Ailton de Oliveira, que desconhece ou olvidou as

percucientes palavras do grande Governador Milton Campos, que acentuava:

“Administrar é resistir”.

Administrar, principalmente um Município desvalido como Ribeirão das Neves, é

resistir à cupidez, ao ganho fácil decorrente da inércia em exercer o múnus público ao

qual está jungido, é respeitar a coisa pública e o dever institucional e, principalmente,

ter senso ético e dimensionar a importância do cargo que exerce no contexto político

institucional. A alma do administrador público deve ser um continente inexpugnável,

insuscetível de pressões e desvarios, principalmente aqueles decorrentes de avareza,

ganância e sordidez. Não se pode obliterar a importância de uma novel morfologia
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constitucional e de uma ordem normativa que permite ao Estado-Juiz, diante dos

fatos e das evidências, promover a restituição da ordem, punindo seus transgressores

dentro do que preconizava o devido processo legal.

Ressalto novamente a ação dos Promotores Leonardo Barbabela e Rodrigo Fonte

Boa e do Juiz Wenderson de Souza Lima. Fica para todos nós uma grande lição de

compromisso e seriedade com a coisa pública.

Quanto ao segundo assunto, dentro dessa máxima, desse “virtus” que, de alguma

forma, diferencia o governo monárquico, o governo despótico, eu gostaria de chamar

a atenção do nobres pares para um fato que vou aqui relatar. Senhores e senhoras,

no dia 3/6/2008, em Ponte Nova, três policiais militares prenderam um cidadão de

nome José Roberto Miranda. Eles tinham em mãos um mandado de prisão emanado

do Juiz. Pasmem, senhores, esse cidadão foi preso por esse mandado de prisão! O

Juiz - outro grande exemplo para nós aqui, ao falarmos do Judiciário - Cairo Luiz

Cordeiro Gibran verificou que, de sua parte, não tinha sido emanado nenhum

mandado de prisão, que o mandado de prisão era falso e que o cidadão José Roberto

Miranda havia sido preso, Deputado Ademir Lucas, com um mandado de prisão

falsificado. E, no dia 28 de julho, o Juiz deu um salvo-conduto para o cidadão,

recriminando, no mandado de prisão, a ação dos policiais Cb. Lúcio Eduardo

Campos, Sd. Danilo e Sd. Miranda. Mas, acionado pelo Juiz, vejam o que responde o

Ten.-Cel. Ney de Castro Brito: “Os policiais militares agiram com mandado de prisão

encaminhado por órgão superior da Polícia Militar”. E insiste - olhem o que diz o Ten.-

Cel. Ney de Castro Brito: “Se o mandado de prisão é forjado - nas palavras do Juiz,

“forjado” - ou contém dados irreais, segundo informa a ilustre advogada que impetrou

“habeas corpus” em favor do dito cidadão, os policiais militares executores da ordem

de prisão não tinham condições de verificar isso, até por falta de conhecimento

técnico”. E diz: “O mandado de prisão foi encaminhado a esta unidade por órgão

superior da Polícia Militar”. Que órgão superior é esse? Estamos num Estado

despótico como o da citação inicial, que fiz há pouco, do filósofo Montesquieu? O

Tenente-Coronel assume que há um órgão superior da Polícia Militar dando ordem de

prisão a um cidadão. Que Estado Democrático de Direito é este?

E aí, colegas Deputados, vale a máxima de Pedro Aleixo naquela fatídica reunião
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de dezembro de 1968, há 40 anos, quando da instituição do AI-5. Indagado ou

questionado pelo Ministro da Justiça Gama Filho se ele estava desconfiando do

Presidente Costa e Silva achando que ele usaria o AI-5 de forma arbitrária, qual foi a

resposta do grande Pedro Aleixo? “Do Presidente não desconfio nem duvido, mas do

guarda da esquina, sim, com esse instrumento em mãos.” Estamos pedindo

providências. Trouxemos aqui o caso de Ribeirão das Neves e o de Ponte Nova para

mostrar como é fundamental a ação de um Poder Judiciário soberano, cônscio de

suas ações e de suas responsabilidades dentro de uma visão do Estado Democrático

de Direito. Queremos aprofundar esse caso de Ponte Nova. A Comissão de Direitos

Humanos se deslocará até lá para ouvir e para convocar aqui o Tenente-Coronel.

Queremos saber que órgão superior da polícia está, à revelia da lei, expedindo

mandado de prisão para que policiais militares o cumpram de forma tão arbitrária, na

maioria dos casos que tão bem conhecemos. É o guarda da esquina que o grande

Vice-Presidente Pedro Aleixo temia.

Termino repetindo a citação inicial, também para garantir a palavra dos

companheiros que me seguem, com as mesmas palavras de Montesquieu: “Não é

necessária muita probidade para que um governo monárquico ou um governo

despótico se mantenham ou se sustentem. A força das leis no primeiro, o braço

sempre erguido do príncipe no segundo regram e contêm tudo. Mas um Estado

popular precisa de um motor a mais, que é a virtude”.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Com a palavra, o Deputado Sargento

Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, público que nos acompanha pela TV Assembleia, antes de adentrar o

tema que me trouxe a esta tribuna, quero prestar um esclarecimento ao colega

Deputado Durval Ângelo. Quanto ao fato de Ponte Nova, entendendo que esse

mandado de prisão seja falso, realmente os três policiais - o Cabo e os dois Soldados

- não tinham condições, naquele momento, de se certificarem acerca do documento,

ou seja, de saberem se era falso ou não. Portanto, naquele momento não lhes cabia

questionar, mas cumprir uma ordem judicial. Como o próprio jargão sugere, não se
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questiona uma ordem judicial. Por outro lado, até entendo que a convocação do Ten.-

Cel. Ney de Castro Brito seria ideal para se conseguir um esclarecimento. Ouvi as

palavras do ilustre companheiro e percebo que quando ele informa ao Judiciário que

recebeu ordem superior é porque o mandado de prisão não é direcionado à pessoa

dele diretamente, mas sim, ao Comando Regional, ao Comando-Geral da Polícia

Militar. Eles recebem a ordem judicial e a passam ao escalão inferior, ou seja, para o

batalhão ou para a companhia, onde se procederá à execução do mandado. Portanto,

talvez esteja havendo um equívoco...

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Na própria Comarca de Ponte Nova, que

está ali, Deputado? Que órgão superior de polícia tem poder para expedir mandado

de prisão?

O Deputado Sargento Rodrigues - Óbvio que não. O único órgão superior - e

desejamos ir até o fim - é o Tribunal de Justiça, com o qual comungamos. Todavia,

quando ele se refere a um órgão superior é porque na instituição há comandos acima

do Tenente-Coronel, e certamente ele os recebeu. Não é que ele tenha recebido

diretamente e não conferido. Acredito que houve um equívoco no cumprimento desse

mandado e, assim, não seria necessária a convocação do ilustre Tenente-Coronel;

bastaria solicitar uma informação ao próprio Comando-Geral da PM. Certamente isso

vai acontecer e as coisas vão ficar mais claras, mais cristalinas, para atender ao

interesse da sociedade e do Poder Legislativo.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, o assunto que me traz a esta

tribuna diz respeito aos Agentes Penitenciários contratados, cuja maioria vem lutando

para resolver sua situação. Estivemos em Montes Claros no dia 6, oportunidade em

que orientamos todos os Agentes quanto à tramitação do Projeto de Lei nº

2.578/2008, que trata da disciplina desse tema. Ou seja, o projeto de lei vem

disciplinar a contratação temporária. Parece-me que o ilustre Deputado Padre João

tem um requerimento semelhante ao de minha autoria, em que solicita que esse

projeto de lei seja debatido em audiência pública a fim de ouvirmos os Agentes

Penitenciários contratados, que vêm sofrendo muito com essa situação contratual. O

contrato elaborado pelo Estado é draconiano, maquiavélico; logo, deixa os Agentes

Penitenciários numa situação delicada.
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Por outro lado, temos recebido inúmeras cobranças dos Agentes e cidadãos que

largaram o seu emprego desde setembro do ano passado, prestaram concurso na

Subsecretaria de Administração Penitenciária. Nesse concurso passou um número

aproximado de 1.650 pessoas. São muitos pais, mães de família, pessoas que

deixaram o seu emprego por causa desse concurso. Desde o dia 30 de setembro eles

aguardam que o Secretário Maurício de Oliveira Campos Júnior e o Dr. Genílson

Zeferino providenciem a nomeação no concurso. Essa nomeação substituirá cerca de

1.650 Agentes Penitenciários contratados.

Faço um apelo ao Vice-Governador, Prof. Antonio Anastasia. Temos conhecimento

do projeto enviado pelo Governador para disciplinar a questão da contratação

temporária no Estado, especialmente com enfoque na Subscretaria de Administração

Penitenciária, que trouxe inúmeros avanços. Há avanços na lei trabalhista, prevista

no art. 7º da Constituição da República, que trata dos direitos trabalhistas.

Em que pese a esses avanços, temos de aproveitar este momento, que trata

exatamente dos funcionários contratados, para que possamos fazer o mesmo que foi

feito com o Projeto de Lei Complementar nº 27, das chamadas designadas da

educação, ou seja, aquelas que eram contratadas no mesmo modelo de contrato.

Apenas se diferenciavam porque uma é de seis meses - a dos Agentes Penitenciários

- e outra de 11 meses - a das professoras contratadas e serviçais.

Portanto, o projeto de lei do governo traz alguns avanços - e parabenizamos o

Governador e o Vice-Governador por isso -, mas temos aí quase 10 mil Agentes

Penitenciários contratados em situação muito delicada.

Deputado Weliton Prado, o Estado é voraz para cobrar do setor privado. O Estado

que estabelece esse contrato é o mesmo Estado que aplica multas pesadas ao setor

privado quando este não cumpre a legislação trabalhista, a CLT. Isso confunde a

garantia com 13º salário, com férias, ou seja, com tudo aquilo a que o trabalhador

realmente tem direito.

Assim, o Estado, com sua voracidade fiscalizadora, acaba aplicando punições

extremamente pesadas ao setor privado, mas, quando se trata do setor público, esse

mesmo Estado estabelece um contrato maquiavélico, em que hoje o cidadão não

pode sequer adoecer. Quero deixar claro que o contrato tem os seus pontos positivos
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porque concede emprego à pessoa que precisa, mas, em compensação, só tem

regras para os contratados. O Estado não tem as demais contrapartidas mínimas de

segurança que deveriam existir para essa pessoa.

Apresentamos um requerimento na Comissão de Segurança Pública, cujo futuro

Presidente, se eu não estiver equivocado, será o Deputado Délio Malheiros. Nessa

Comissão teremos oportunidade de discutir o Projeto de Lei nº 2.578, quando

mostraremos ao governo que é necessário avançar um pouco mais. Deputado Ademir

Lucas, apresentamos uma emenda, e quero contar com o apoio de V. Exa., que

assina junto comigo o Projeto de Lei nº 1.759. Somos autores do projeto. Apenas

para agilizar o processo, peço a V. Exa. que também assine novamente a emenda

que trata do mesmo tema naquela situação.

Ora, se para a servidora da educação foi possível dar aquelas garantias, por que

não é possível dar as mesmas garantias aos Agentes Penitenciários contratados?

Informo aos senhores que o caso do Sr. Lázaro Fernandes, de 76 anos, que esteve

na Comissão, com 27 anos de contrato, ainda não foi solucionado.

Temos uma reunião marcada com o Secretário de Governo, o Sr. Danilo de Castro,

para, mais uma vez, tratar desse assunto. Isso porque aquele senhor de 76 anos de

idade, teve o seu contrato, de 27 anos, rompido com o Estado. É um crime de lesa-

pátria, um desrespeito para com um cidadão que esteve prestando serviço ao Estado

por 27 anos. É com isso que nós, Deputado Ademir Lucas, estamos preocupados.

Estamos preocupados com a questão social, que está acima de qualquer texto frio

da lei. Não basta fazer uma interpretação da lei apenas para dar condições ao Estado

de jogar aquele cidadão na lama, depois de 27 anos de contrato. Fato é que um

senhor com 76 anos de idade não foi sequer aposentado no cargo, ou seja, não

permitiram a sua aposentadoria.

Portanto, essa emenda, ou melhor, o Projeto de Lei nº 1.759, de que somos

autores, prevê algumas garantias, eu diria, “ipsis litteris”, nos mesmos moldes do

ponto de vista mais acadêmico. Ou seja, o texto do Projeto de Lei nº 1.759, cuja

autoria dividimos com o Deputado Ademir Lucas, é o mesmo texto do Projeto de Lei

Complementar nº 27. Portanto, sobre esse projeto que estamos tentando aprovar,

mas que estamos aguardando um retorno do governo, temos encontrado uma série
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de dificuldades para poder avançar. Mas quem sabe nesse projeto de iniciativa do

Governador do Estado, sem esbarrarmos no vício da iniciativa, conforme dito na nota

técnica, e apresentando essa emenda o governo tenha um pouquinho mais de

compreensão e visão social. Digo isso porque é necessário que o governo

compreenda a questão social, uma vez que existem cerca de 10 mil Agentes

contratados, e, por meio desse projeto, será possível dar a eles as mesmas garantias

asseguradas pelo Projeto de Lei Complementar nº 27, que foi transformado na Lei

Complementar nº 100. Estou falando da garantia de, pelo menos, poder se aposentar,

contar o tempo para a aposentadoria.

Existem casos, Deputado Ademir Lucas, de servidores da Subsecretaria que têm

reclamado que está difícil até para entrar de licença, ou seja, o cidadão, no sistema

de contrato, não tem nem o direito de adoecer. Ele não pode, ou melhor, é proibido

de adoecer, por medo de, ao retornar, ser demitido e não ter o seu contrato renovado.

É uma situação extrema a que o governo leva essa pessoa, o cidadão que ingressa

no sistema desse contrato. Assim, o Projeto nº 2.578 estabelece um momento

adequado para discutirmos algumas garantias, nem que sejam mínimas. Eles

precisam ter alguma coisa, para que amanhã, em caso de uma rescisão contratual ou

de uma demissão, tenham a mínima condição de se sustentarem por um período.

Estive analisando o projeto e constatei que ele traz algumas formas de extinção do

contrato, em seu art. 13. Essas formas devem ser mais bem trabalhadas para que

esse contrato, quando rompido pelo Poder Executivo, de forma unilateral, não cause

tanta lesão, como a que vem sofrendo o Sr. Lázaro Fernandes, que, após 27 anos de

contrato, não pode sequer aposentar-se no cargo.

O art. 13 do Projeto de Lei nº 2.578/2008, do Governador do Estado, estabelece

que o contrato firmado de acordo com essa lei extinguir-se-á sem direito a

indenizações: inciso I, pelo término do prazo contratual; inciso II, por iniciativa do

contratado, ou seja, da outra parte, que pode simplesmente pedir a demissão do

cargo. Isso pode acontecer ainda pela extinção da causa transitória justificadora da

contratação, ou seja, pela necessidade essencial. Mas, quando o governo for demitir

em situações diferentes dessas colocadas, ele deve fundamentar e motivar o seu ato

porque, afinal de contas, os ensinamentos do direito administrativo preceituam que
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todo ato administrativo deve ser motivado e fundamentado. Então, há necessidade

até de se acrescentar esse tópico, para que eles tenham o mínimo de segurança.

Obviamente, vamos lutar para que os Agentes Penitenciários contratados tenham

outras garantias. Talvez assim, Deputado Ademir Lucas, o governo se sensibilize com

a nossa proposta, Deputado Ademir Lucas, e aprove a nossa emenda, dando-lhes a

mesma segurança jurídica dada às professoras e às serviçais da educação. Se já

foram amparadas 100 mil servidoras com a Lei Complementar no 100, por que não

ampararmos mais 10 mil Agentes contratados?

Com esse intuito, já foi protocolado na Comissão um requerimento de minha

autoria, e espero que o Sr. Presidente, assim que possível, após tomar posse e ter

conhecimento de sua agenda na Comissão, marque essa data, para mobilizarmos

não só os contratados mas todos os Agentes Penitenciários.

Por outro lado, faço um apelo ao Vice-Governador Anastasia para que nomeie

esses pais de família que aguardam há muito tempo, esses concursados aprovados

no último concurso. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Ademir Lucas) - Com a palavra, o Deputado Weliton

Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Quero saudar, mais uma vez, a todos, na pessoa da

Deputada Maria Tereza Lara, e dizer da nossa imensa alegria com o grande número

de “e-mails” que recebemos em nosso gabinete nesta semana. Isso mostra que a

população realmente precisa se mobilizar, organizar-se cada dia mais e reivindicar os

seus direitos. Com mobilização, união e participação, as coisas realmente acontecem.

A conquista que tivemos nesta semana foi uma vitória da população de Minas

Gerais contra uma grande injustiça que a Cemig vinha praticando com os

consumidores mineiros: em uma ação absurda, maldosa, totalmente desumana,

irresponsável, desnecessária, imoral e ilegal, a Cemig queria colocar no SPC e na

Serasa quem estivesse com as contas de luz em atraso, sujando o nome do cidadão.

Isso não se justifica, até porque a Cemig já dispõe de todos os mecanismos para o

recebimento dos valores. Aliás, quando a energia é cortada, a Cemig ganha muito

mais. Então qual é o seu prejuízo? Se a conta estiver atrasada, a Cemig vai lá e corta
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a energia. Com o Estado é assim: se há atraso na conta da Cemig, corta-se a

energia; se há atraso na conta da Copasa, corta-se o fornecimento de água; se o

atraso é no IPVA, a polícia multa o proprietário e apreende o veículo. Mas, quando o

devedor é o Estado, com os precatórios, o cidadão às vezes fica a vida inteira

brigando na Justiça e não consegue receber. Já o contrário é certo: se o cidadão não

pagar, tem a luz ou a água cortada, tem o carro apreendido, paga multa, juro e

correção. Além disso, cobra-se mais de R$21,00 para que a energia seja religada

com urgência e quase R$5,00 para que a religação seja feita de um dia para o outro.

Ou seja, a Cemig fatura milhões só com a religação, e não tem nenhum prejuízo, já

que o cidadão que tem o fornecimento de energia cortado não consome energia.

Acho que mesmo esses cortes são questionáveis do ponto de vista legal, mas a

Cemig já tem essas atribuições, já dispõe de mecanismos para receber todos esses

valores e acumula lucros e mais lucros há anos. Ainda assim, também queria mandar

o nome do cidadão que atrasa o pagamento da conta para a Serasa, penalizando

duplamente os consumidores mineiros.

Mas a população revoltou-se e mobilizou-se contra isso. Aproveito para parabenizar

a imprensa - rádio, jornal, televisão -, que divulgou essa notícia. Fizemos duas

representações ao Ministério Público Estadual e uma ao Ministério Público Federal, e

a pressão foi muito forte. Como estamos cansados de dizer, às vezes o governo é

igual ao feijão: funciona na pressão. Deve haver pressão e mobilização, e o resultado

está aí: o Governador voltou atrás na decisão a respeito da Cemig. As notas dos

jornais, aliás, dizem que o Governador ficou chateado por não ter sido consultado. Se

não vemos, passa tudo, da mesma maneira que aconteceu em 2003, na reforma

tributária, quando queriam cobrar para chamar a polícia. Se o policial fosse a pé, o

cidadão teria de pagar R$12,00; se fosse de moto, R$15,00; se fosse de carro, mais

de R$20,00 para cada policial. Se houvesse quatro policiais em uma viatura, o

cidadão teria de pagar R$100,00. Ou seja, seria mais fácil negociar com os bandidos

do que chamar a polícia, pois, além do prejuízo com o roubo, o cidadão ainda teria de

pagar para chamar os policiais. E, se ainda tivesse de fazer o boletim de ocorrência,

também pagaria uma taxa altíssima. Mas, por meio de pressão e campanhas,

conseguimos impedir esse absurdo. Conseguimos impedir também a cobrança da



____________________________________________________________________________
379

taxa de incêndio para todas as residências de Minas Gerais, com participação

fundamental desta Casa e do PMDB. Conseguimos, pela primeira vez na história, a

redução da tarifa de energia elétrica, com a maior campanha e expressiva

participação em audiências públicas. Provamos que havia irregularidades na planilha

de custos, e houve uma redução de 17% na tarifa de energia, muito acima dos

índices que estavam sendo divulgados e discutidos naquele momento.

Agora o Governador volta atrás na sua decisão em relação à Cemig. Mas essa

decisão é provisória, e amanhã o nome do consumidor pode voltar a ser incluído, e o

mesmo poderá ocorrer em relação a outros órgãos, como a Copasa. Nosso Projeto

de Lei nº 609 já foi aprovado nas Comissões de Constituição e Justiça, de

Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte, mas até hoje não foi apreciado pelo Plenário. O projeto está pronto para

ser votado, e tenho a certeza de que o Governador será coerente, porque questionou

e voltou atrás na decisão da Cemig, então poderá aprovar esse projeto, que proíbe,

definitivamente, a inclusão na Serasa e no SPC de quem estiver devendo até mesmo

serviços essenciais, como água e energia elétrica.

Infelizmente, no Estado, as pessoas que mais precisam dos serviços essenciais são

as mais penalizadas. O ICMS da conta de luz chega a 42% para as residências. É o

ICMS mais caro do Brasil. O nosso IPVA também é um dos mais caros do Brasil,

conforme reportagem do jornal “O Tempo”. E o cidadão ainda tem de pagar a taxa de

licenciamento e o seguro obrigatório, que é outro vespeiro, muito caro e cheio de

burocracia. Já iniciamos um processo de investigação a esse respeito, no qual nos

aprofundaremos, pois há muita coisa errada.

Além disso, desencadearemos outra campanha em relação à conta de água da

Copasa. Já apresentamos três representações no Ministério Público Estadual. Desde

2007, estamos questionando os reajustes no valor da conta de água e de esgoto da

Copasa. É uma injustiça, pois, em mais de 500 cidades de Minas Gerais, o cidadão

paga pela água e pelo esgoto, mas não tem direito ao tratamento do esgoto. O

cidadão paga pelo serviço, mas não o recebe. A Promotoria de Defesa do

Consumidor do Ministério Público Estadual já obteve uma liminar, e parabenizo o

Promotor Antônio Baeta mais uma vez, pois, a partir do dia 2 de março, a Copasa cria
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mais um aumento. Os procedimentos da ação civil pública do Ministério Público foram

baseados nas nossas representações sobre os questionamentos feitos em 2007,

quando houve aumento de 6,72%, e em 2008, quando houve aumento 7,56%.

Foi uma grande vitória. Esperamos que essa liminar não seja derrubada e que fique

proibido definitivamente o aumento do valor da conta de água da Copasa até a

criação de uma agência reguladora, para que se possa analisar as planilhas e

verificar a necessidade ou não de haver reajuste. Repito que é até a criação da

agência reguladora.

Hoje a situação é a da raposa tomando conta do galinheiro, é a Copasa que

praticamente define se haverá reajuste ou não e o percentual. Isso é um absurdo. A

lei federal reza que não pode haver auto-regulação. Não é a Copasa que tem de

definir. Tem de haver a participação das Prefeituras e dos consumidores e tem de ser

feita uma análise aprofundada da planilha de custos para verificar se há realmente

necessidade de haver ou não reajuste. Da mesma maneira que fizemos em relação à

questão da planilha da Cemig, quando conseguimos provar várias e várias

irregularidades, o que possibilitou a redução da conta de luz em 17%, uma redução

realmente histórica. A Cemig vem acumulando lucros e sucessivos aumentos acima

da inflação.

É muito importante a transparência, o acesso a todas essas informações. Se não

houver agência reguladora, a Copasa não pode aumentar o valor da conta de água.

Da mesma maneira, os departamentos municipais de água e esgoto. Se há um

departamento municipal e não há uma agência autônoma, independente, com a

participação dos consumidores, não pode haver aumento do valor da conta de água.

Em seu Município, se for a Copasa ou um departamento municipal de água e esgoto,

não pode haver aumento se não houver uma agência para regular, estudar, analisar a

planilha, conferir se os dados são realmente corretos. Tem de haver toda essa

análise, é obrigação, é lei, é a lei federal. As companhias e as Prefeituras não podem

passar por cima da lei, e a Copasa muito menos.

Por isso, ficamos realmente muito felizes por essa liminar que foi concedida, que

impede que a Copasa reajuste suas contas de água e esgoto, reajuste que iria vigorar

a partir do dia 2 de março. Seria um aumento de 8,65% a partir de março. É uma
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grande vitória e mostra que realmente temos de nos organizar mais, mobilizar-nos,

participar e acreditar. Iremos realizar outra grande campanha. Estamos discutindo

com Deputados Federais de todos os Estados da Federação, convidando no mínimo

um Deputado Federal de cada Estado, associações, entidades e segmentos, para

que possamos realizar uma grande campanha em âmbito nacional. Temos o apoio já

do Deputado Federal Elismar Prado em relação à cobrança mensal da telefonia fixa,

que é um absurdo. O cidadão chega a pagar 42%, além de pagar pelos pulsos. Quem

tem telefone fixo residencial paga, por mês, um valor que pode chegar a R$42,00. Em

nossa avaliação, essa cobrança é injusta, ilegal e imoral. Lançaremos uma grande

campanha, com abaixo-assinado, propostas, cartazes, panfletos, faixas,

mobilizaremos todo o Brasil. Estamos contatando todos os Estados. Será uma grande

campanha, haverá uma grande mobilização popular, e temos todas as possibilidades

de acabar com essa cobrança mensal de quem tem telefone residencial, a qual é

totalmente ilegal, em nosso ponto de vista. Realmente, com a mobilização, com a

pressão da sociedade, temos a possibilidade de mudar esse quadro.

Enfim, gostaria, mais uma vez, de agradecer e parabenizar a todos os que, de uma

forma ou de outra, participaram e se mobilizaram em relação a essa decisão da

Cemig, que criticaram e se expressaram. Desde o cidadão dentro do ônibus, o

estudante, a dona de casa, as entidades, o Procon Estadual, o Procon Assembleia, o

Procon Municipal.

Gostaria de parabenizar o Procon Municipal de Uberlândia, que também fez uma

representação contra a decisão da Cemig de incluir o nome dos inadimplentes no

SPC e na Serasa. O resultado está aí, o Governador voltou atrás nessa decisão, e

fico realmente muito feliz. Isso mostra que a mobilização tem muita força, que o povo

tem poder. É muito importante que o nosso projeto seja aprovado e, de forma

definitiva, impeçamos que o governo mande os consumidores em atraso que utilizem

os serviços públicos essenciais - água, esgoto, energia elétrica - para o SPC e para a

Serasa.

É só aprovar o nosso projeto que está tramitando e que já está pronto para votação,

a fim de que o Governador o sancione e realmente isso vire lei.

Desenvolveremos agora duas campanhas em conjunto. Uma delas é em relação à
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questão da Copasa, ou seja, ao alto valor da água cobrado por essa empresa, para

ficarmos vigilantes pela criação de uma agência regulatória. A outra que

desencadearemos - aliás, pedimos a mobilização e a participação de todos - refere-se

ao fim da cobrança mensal da telefonia residencial. Queria convidar, mais uma vez,

todos para participarem dessa campanha - Vereadores, entidades, sindicatos, Igreja,

movimentos sociais, partidos políticos, Deputados. Digo a quem quiser participar e

engrossar essa campanha que a ajuda será muito bem-vinda, pois ninguém faz nada

sozinho. É fundamental a mobilização e a pressão permanente. Dessa forma,

obtemos realmente resultados.

Finalizando, gostaria de dizer que amanhã será inaugurada a duplicação da BR-

050, em Uberlândia, e o conjunto de viadutos da trincheira que liga o Bairro Tibery ao

Bairro Custódio Pereira. Trata-se de um investimento do governo federal na ordem de

aproximadamente R$1.000.000.000,00. São investimentos em infra-estrutura, obras

por toda a região do Triângulo e todo o Estado. Minas Gerais nunca obteve tantos

recursos do governo federal como agora. É muito importante que eles continuem

chegando para gerarmos emprego e renda e não aumentarmos o desemprego.

Portanto a inauguração será amanhã em Uberlândia.

Queria parabenizar, mais uma vez, o Presidente Lula, que certamente já é um dos

melhores Presidentes de toda a história do nosso país.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Com a palavra, o Deputado Ademir

Lucas.

O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente e Deputados, não falarei buscando

elogios em causa própria, pois não preciso deles. Não sou cabotino nem o faria,

todavia jamais poderia calar-me diante das aleivosias que aqui foram assacadas

contra a minha pessoa e a minha vida pública.

Quero dizer aos cronistas do cotidiano e aos que confiam na memória fraca de

outros que neste ano completo 30 anos de vida pública - oito mandatos eletivos, oito

julgamentos da população de nossa Minas Gerais, quatro vezes Deputado Estadual,

duas vezes Deputado Federal, duas vezes Prefeito de Contagem. Nesse meio-tempo,

tive a honra gloriosa de eleger, ou melhor, de ajudar a eleger quatro Deputados que
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vieram para esta Casa, tendo dois deles três mandatos. No dia que deixaram de ter

coincidentemente o nosso apoio, perderam as eleições. Mais que isso, dos 8

mandatos, dos 30 anos que completo neste ano aqui, fomos agraciados com a

generosidade dos nossos pares e dos Governadores da época. Não tendo Tancredo

Neves ocupado a Presidência da República, fui o único líder de Tancredo Neves -

aliás, Pimenta da Veiga havia sido escolhido seu Líder, mas lamentavelmente não

pôde sê-lo. Fui Líder não só de Tancredo Neves, mas também de Hélio Garcia,

Secretário de Estado de Trabalho e Ação Social do governo Hélio Garcia e Secretário

de Esporte, Lazer e Turismo do governo Eduardo Azeredo.

Então não é uma trajetória para ser questionada por mandatários de meio mandato

de Vereador e meio mandato de Deputado Estadual. Não aceito isso. O meu

julgamento é feito pelo povo de Minas Gerais, e não para quem tem meio mandato de

Vereador e meio de Deputado, pois não sabem se voltarão para esta Casa em outra

oportunidade. Já estivemos aqui, aliás, estamos aqui pela quarta vez; em Brasília, por

duas vezes; na Prefeitura de Contagem, por duas vezes; como Secretário de Estado,

por duas vezes. Tivemos também a suprema honra de ser Líder de Tancredo, de

votar no colégio eleitoral, ocasião em que derrotamos, com Tancredo de Almeida

Neves, o candidato da ditadura, Paulo Salim Maluf. Essa é uma trajetória política que

não pode ser questionada pelos cronistas do cotidiano, pelos recém-chegados à vida

pública mineira. Não são esses que falarão da nossa vida pública.

Quanto às questões da saúde de Contagem, quero também dizer que me orgulha

muito... A cidade só tem um hospital. Daqui a dois anos, completará 100 anos e

possui apenas um hospital, aliás, construído por mim. O pronto-socorro, as quatro

policlínicas 24 horas, como Petrolândia, Nova Contagem e Ressaca, são do meu

governo. Praticamente todos os postos médicos, os Programas Saúde da Família,

tudo o que aquela cidade possui foi construído pelo meu governo, único governo, um

dos poucos que planejou a cidade - para não ser injusto -, que não governou para o

hodierno, não fez apenas aparências, como tapa-buracos e pracinhas sem

investimento na pessoa humana, e sim governou para o futuro da cidade. Cito

também o Distrito Industrial da Ressaca, o Cincão, o Cinquinho, todas as vias

expressas, praticamente todos os viadutos, o trevo do Ceasa, os Viadutos das
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Américas, do Parque São João, Beatriz, Petrolândia, Bernardo Monteiro, a Via

Expressa Firmo Mattos, que liga a Fernão Dias à Praça do Itaú, a via expressa que

liga a Toca da Raposa a Betim, uma alternativa à Fernão Dias. Essa vida pública não

é para ser colocada na boca de qualquer um, não.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Ademir Lucas, em breves

palavras, trago aqui não apenas o meu testemunho, pois não seria necessário, mas o

do povo mineiro. Não apenas o povo de Contagem conhece a trajetória de luta, de

trabalho, de dedicação à vida pública de V. Exa, homem que tem uma história de vida

como Defensor Público, funcionário público e, acima de tudo, homem dedicado ao

povo de Contagem. Essa história foi escrita com dignidade, com passagens brilhantes

pelo Congresso Nacional e, para a nossa alegria, como Deputado atuante nesta

Casa. Trago não apenas o testemunho mas também a minha absoluta solidariedade.

Às vezes, enganam-se aqueles que pensam que uma determinada derrota num ou

noutro pleito eleitoral significa uma conclusão final, uma condenação. Não é nada

disso, não é nada disso, absolutamente. Talvez se esqueçam de que um homem

como o Presidente Lula perdeu inúmeras eleições e depois se tornou Presidente da

República reeleito. Isso é um processo natural. V. Exa. enfrentou com dignidade uma

eleição com uma disputa difícil, em que enfrentou a reeleição sem horário eleitoral,

sem televisão e sem rádio para levar as suas idéias, mas a história haverá sempre de

fazer-lhe justiça. Não apenas a história pregressa, que é digna, séria, mas a história

futura, pois V. Exa. tem um futuro brilhante pela frente. Portanto trago os meus

cumprimentos e a certeza de que V. Exa. haverá de trazer muitas contribuições para

o povo de Contagem e para Minas Gerais. Agradeço-lhe o aparte, Deputado Ademir

Lucas.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Deputado Ademir, gostaria de

deixar claro ao povo mineiro que nos acompanha pela TV Assembleia que nunca

votei em V. Exa., nunca tive a oportunidade de fazê-lo, mas sempre acompanhei o

seu trabalho. Como muito bem disse o Deputado Domingos Sávio, nesta Casa

somos, acima de tudo, companheiros. V. Exa. tem um passado de trabalhos

realizados não apenas em Contagem, mas também em Minas Gerais. Não estou

muito inteirado do assunto, porém, para um Deputado falar de algum companheiro
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aqui, tem de saber, pelo menos, o passado, o presente e o trabalho que desenvolve.

V. Exa. sempre foi um homem lutador, digno do mandato que lhe foi conferido; V.

Exa. já saiu desta Casa, voltou e volta na hora em que quiser porque, acima de tudo,

tem os seus companheiros de Contagem e o reconhecimento do povo. Muitos

políticos saíram de Contagem, mas poucos permanecem e estão como V. Exa. Em

meu nome e em nome dos meus companheiros do PDT, que também são seus

companheiros e conhecem perfeitamente o trabalho que V. Exa. desenvolve por

Minas Gerais, deixo aqui o apoio à pessoa, ao homem, ao político e, acima de tudo,

ao amigo Ademir Lucas.

O Deputado Ademir Lucas - Agradeço aos Deputados Alencar da Silveira Jr. e

Domingos Sávio as palavras confortadoras.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Também não poderia faltar com a minha

palavra de testemunho e solidariedade a V. Exa. Também não estou inteirado, mas

acredito que qualquer alusão a sua pessoa deve ter sido um equívoco muito grande,

porque V. Exa. tem o nome inscrito na história de Minas Gerais. Minas tem a sorte de

ter bons políticos, homens probos, honestos e corretos. Vemos os maus políticos

sendo naturalmente expurgados. Tenho dito que, no Brasil de hoje, não há mais lugar

para pessoas que não têm compromisso com a verdade, com a história, com o povo.

E V. Exa. tem esse compromisso não somente pelo seu passado, mas por sua

lealdade, seu trabalho e seu carinho.

Estamos sempre conversando aqui e trocando idéias. Também sou oriundo de uma

cidade que tem quase o porte de Contagem, que é Montes Claros. Os problemas são

muito sérios e grandes. Mesmo estando na Oposição, mas ligado ao Governador

Aécio Neves, do PSDB, disputando a eleição para Prefeito, V. Exa. sempre

demonstrou preocupação por Contagem. Neste momento, dou meu testemunho ao

povo de Contagem, por meio da TV Assembleia, do seu carinho, da sua preocupação

com essa cidade. Ninguém esconde a verdade, a história, tudo o que V. Exa. fez. As

más línguas estão aí, e sabemos disso, mas a verdade sempre prevalecerá, com

certeza.

Portanto receba o meu abraço, a minha solidariedade, que também são de todos os

companheiros. Se este Plenário estivesse lotado, algumas horas seriam insuficientes
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para dizermos quem é Ademir Lucas para Minas Gerais e para o Estado.

Companheiro, levante a cabeça, como sempre faz, siga em frente, porque V. Exa. fez

muito e muito ainda há de fazer.

O Deputado Ademir Lucas - Agradeço ao Deputado Carlos Pimenta as generosas

considerações.

Sr. Presidente, quero dizer ainda que também não me sinto derrotado nas últimas

eleições. O resultado foi eleitoral, não político. Foram 170 mil a 140 mil votos no

segundo turno. Eu tinha ao meu lado o povo de Contagem e contra mim seis

Ministros. Os candidatos à Presidência da República foram lá prometer metrô,

Ministros foram lá levar bolsas de toda forma, Ministros foram lá promover diversas

inaugurações. Em Belo Horizonte o Prefeito Pimentel era do nosso lado e lá era

contra. Foram lá os Ministros Patrus Ananias, Dulci, Hélio Costa, Tarso Genro,

Orlando Silva, Dilma Rousseff, todos contra mim, candidatos que, no primeiro turno,

falaram mal da Prefeita. Quatro deles passaram para o lado de lá e agora estão

recebendo o preço. Além dos preços pouco ortodoxos que queriam que eu pagasse e

não aceitei, estão nomeando Secretários Municipais e agora estão vendo o preço que

Contagem está pagando por aqueles acordos espúrios com quem maltratou a

Prefeita no primeiro turno e a apoiou no segundo turno. Não faço isso.

Então, com o povo de Contagem ao nosso lado, tivemos uma diferença de votação

de 170 mil a 140 mil votos. Posso não ter tido uma vitória eleitoral, mas tive uma

vitória política, e os adversários me respeitam lá.

O Deputado Sebastião Helvécio (em aparte)* - Nobre Deputado Ademir Lucas,

também não posso, neste instante, deixar de trazer minhas palavras, principalmente

para dar um depoimento sobre sua vida pública. Um dos fatos mais importantes na

minha atividade parlamentar foi ter podido chegar a esta Casa no momento em que

V. Exa. era Líder do Governo de Tancredo Neves. Naquele momento da reabertura

do País, quando cheguei aqui já comecei a admirar o trabalho de V. Exa., ainda no

MDB, no PMDB, mostrando a importância da democracia para a consolidação da

melhora da qualidade de vida das pessoas.

Naquele primeiro mandato, meu nobre Deputado Ademir Lucas, V. Exa. já era uma

referência para nosso posicionamento aqui no Plenário. Lembro-me muito, na 4ª
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Constituinte mineira, do trabalho exemplar que V. Exa. fez para o povo de Minas e

para esta Casa. Um trabalho incansável ajudando a escrever a Constituição mineira,

sempre com esse espírito que caracteriza a vida de Ademir Lucas - combativo,

lutador, mas fundamentalmente comprometido com os mais carentes, com aqueles

que não têm a voz de representação no Parlamento. Esse é, talvez, o maior

sentimento dessa admiração que tenho por V. Exa. Nunca vi, ao longo destes 30

anos da sua atividade política, uma direção que não fosse voltada para ajudar a

melhorar a vida das pessoas, e sempre daquelas mais simples, muitas vezes

descalças, de chapéu de palha, que não têm quem represente esse sentimento da

mineiridade. Por isso, meu caro Deputado Ademir Lucas, quero transmitir a V. Exa.

não só um preito de reconhecimento pelo seu enorme trabalho e colaboração à vida

pública de Minas Gerais como também, e acima de tudo, desejar que V. Exa. possa,

mais uma vez, retirar desse episódio energia para continuar a nos ensinar, a ensinar

o Parlamento mineiro o que é ser um homem público de verdade, um homem público

que coloca a determinação de servir acima de qualquer outro sentimento. É por isso

que, vendo V. Exa. nessa tribuna quase 30 anos depois do início da sua atividade

parlamentar, eu daqui testemunho, é o mesmo Ademir Lucas, combativo, sincero e

comprometido com as causas mais populares. Prossiga assim porque V. Exa., mais

que tudo, é um exemplo para todos nós.

O Deputado Ademir Lucas - Muito obrigado, Deputado Sebastião Helvécio, essas

palavras vindas de V. Exa. só nos confortam e nos animam a continuar nessa

trajetória que temos na Assembleia Legislativa e na vida pública. Muito obrigado. V.

Exa. também é uma referência para todos nós.

Gostaria de agradecer à Mesa a tolerância e a paciência com que nos permitiu

concluir nosso pronunciamento e dizer exatamente isto: temos para nós que não

houve uma derrota política em Contagem. Pela circunstância da disputa, não tivemos

êxito eleitoral, mas tivemos êxito político, que associo ao povo de Contagem,

enfrentando os quatro candidatos que no primeiro turno falaram mal da Prefeita e a

apoiaram no segundo turno. Os quatro candidatos a Prefeito agora têm Secretários

nomeados no governo, e estamos vendo o preço desse acordo que foi feito às

escondidas.
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Independentemente dos Ministros que lá estiveram, de todos os que lá foram,

tivemos 140 mil votos no segundo turno. Foi uma vitória que mostrou o nosso

prestígio político na cidade de Contagem, que nos orgulha muito. Sou muito grato

àquele povo.

Muito obrigado aos Srs. Deputados que nos apartearam, Domingos Sávio, Carlos

Pimenta, Alencar da Silveira Jr., Sebastião Helvécio. Obrigado, Sr. Presidente,

Deputado Weliton Prado, pela tolerância e pela paciência. Fica aqui consignada a

nossa palavra. Não toleraremos que, por interesses menores, pouco ortodoxos e

subalternos, venham aqui tentar manchar, enodoar a nossa biografia política. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Designação de Comissões

- A seguir, o Sr. Presidente designa os membros da Comissão de Participação

Popular, cuja composição foi publicada na edição anterior.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº 3.299/2009, da Comissão

de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII

do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Alencar da Silveira

Jr., solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 2.637/2008, Ademir

Lucas, solicitando a retirada de tramitação do Requerimento nº 3.248/2009, e Gilberto

Abramo, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 2.714/2008
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(Arquivem-se os projetos e o requerimento.); e, nos termos do inciso XVI do art. 232

do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Gilberto Abramo (3), solicitando

a inclusão em ordem do dia da Proposta de Emenda à Constituição nº 22/2007 e dos

Projetos de Lei nºs 1.636 e 1.762/2007, e Wander Borges (5), solicitando a inclusão

em ordem do dia dos Projetos de Lei nºs 1.209, 1.524, 1.723 e 1.880/2007 e

2.000/2008.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto Abramo,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Getúlio Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Obrigado, Sr. Presidente. Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, caros telespectadores, antes de iniciar a minha fala gostaria de

cumprimentar o Prefeito eleito de Frei Gaspar, meu companheiro Jazy Guedes, que

está aqui nos visitando, vindo da jornada de Brasília, buscando aqui, naturalmente, o

suporte do seu Deputado majoritário a fim de obter os recursos necessários para

tocar à frente os trabalhos do seu Município, só recentemente ligado por asfalto a

Teófilo Otôni, em virtude do Proacesso. Trata-se de um Município carente que

necessita do apoio de todos nós. Muito obrigado ao Prefeito Jazy Guedes pela visita

aqui ao Parlamento mineiro, com o abraço e o apoio do Deputado Dinis Pinheiro,

mais votado naquela cidade.

Sr. Presidente, o que me traz aqui são algumas boas notícias para minha cidade e

região. Acabamos de conseguir com a Secretária de Estado de Educação a

implantação do 2º grau no Povoado de Maravilha, que pertence ao Município de

Teófilo Otôni. O trabalho realizado por Conceição Gazzinelli, da nossa

Superintendência Regional, propiciou essa facilidade de, em Teófilo Otôni, podermos

fazer a extensão de 2º Grau de uma escola do Município de Pavão. Então uma

escola de Pavão está cedendo o seu nome para criar-se o 2º grau no Povoado de

Maravilha, no meu Município de Teófilo Otôni.

Outra boa notícia: no próximo dia 2 de março, conheceremos a empresa que

construirá a nova barragem de tratamento de água de Teófilo Otôni, cujo orçamento

está acima de R$51.000.000,00. Nesse mesmo dia, abre-se o processo licitatório
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para a construção da ETE de Teófilo Otôni, cujo investimento é de R$56.000.000,00.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, esse contrato foi assinado entre mim, quando

Prefeito daquela cidade, e a Copasa. Como Deputado, diligenciei junto ao

Governador Aécio Neves, que, de boa-vontade, fez com que os recursos fossem

liberados para atender o contrato que assinei como Prefeito. São R$107.000.000,00

de investimentos na área de saneamento básico no Município-pólo de Teófilo Otôni.

Trata-se de um volume de recurso muito alto, significativo. Poucas cidades de Minas

Gerais recebem investimentos desse porte, portanto, para nós, o momento é de muita

alegria. Apesar de a Prefeitura de Teófilo Otôni estar devendo à Copasa

R$11.700.000,00 das contas de água e de esgoto dos prédios públicos, o que seria

um impeditivo para novos investimentos, mesmo assim o Governador Aécio Neves,

atendendo ao meu apelo, determinou que as obras fossem realizadas, e os recursos

foram conquistados nos organismos de financiamento existentes no Brasil. Então é

uma boa notícia para Teófilo Otôni: conheceremos a empresa que tocará a obra da

nossa barragem e abriremos o processo licitatório para a ETE.

Outra boa notícia: alguns Municípios de Minas - e começamos por Ribeirão das

Neves - já receberam o magnífico projeto do governo do Estado chamado Poupança

Jovem, em que o aluno de 1º grau, ao ingressar na escola, passa a receber

R$1.000,00 por ano. Após o fim do seu 3º ano, ele recebe R$3.000,00 para participar

desse grande projeto do governo de Minas, o qual tem o objetivo de auxiliar os jovens

das famílias carentes do nosso Estado. Em março começaremos a seleção em

Teófilo Otôni. Estimamos que cerca de 2 mil a 3 mil alunos serão beneficiados com o

Poupança Jovem, recebendo do governo do Estado o recurso financeiro anual de

R$1.000,00 para cada aluno. O importante é dizer que o nosso esforço valeu a pena,

pois o Governador atendeu-nos, e estamos recebendo esse grande benefício.

Por outro lado, tenho falado muito aqui da questão aeroviária, da necessidade de

uma linha aérea para atender àquela região. Estamos a quase 800km de distância de

Salto da Divisa, de Santo Antônio do Jacinto, e é muito difícil para os Prefeitos, para

as autoridades, mas sobretudo para os empresários, chegarem à região, conhecerem

o nosso potencial e investirem em nossos Municípios.

O governo do Estado, atendendo a nosso pedido, já aprontou os projetos de
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reforma dos aeroportos de Teófilo Otôni, Nanuque e Araçuaí, cujas obras começarão

ainda neste ano. Já estão em fase de projeto a ampliação e melhoria do aeroporto de

Nanuque e a construção do aeroporto de Águas Formosas. A nossa região passará a

ter condições de ter linhas aéreas com as obras realizadas no programa Proaero, do

governo do Estado.

Outra boa notícia vai para a cidade de Nanuque. Conseguimos, com o DER, o

recapeamento asfáltico a quente da estrada que liga Nanuque ao povoado de Cajubi,

que fica na divisa do Espírito Santo com o Município de Montanha. Trata-se de uma

obra importante. Também conseguimos do governo do Estado o recapeamento

asfáltico da estrada que liga Pavão a Crisólita e a Águas Formosas. Essa é uma outra

grande vitória que tivemos junto ao governo do Estado.

No próximo dia 18, teremos aqui, em Belo Horizonte, uma grande festa. Talvez a

maior festa da história do saneamento básico do nosso Estado. Vamos, nesse dia,

realizar convênios com 92 cidades do Norte e do Nordeste de Minas Gerais para

atender, com rede de esgoto tratado e água tratada, a 632 localidades com mais de

200 habitantes e cidades com menos de 5 mil habitantes. Trata-se de um projeto

fantástico para o qual esta Assembleia contribuiu, porque em 2007 todos nós,

Deputados, nos dedicamos à discussão e à aprovação do projeto de criação da

Copanor. Trata-se de uma empresa subsidiária da Copasa que vai praticar tarifas

mais baratas para as regiões mais pobres do Estado de Minas Gerais. Para se ter um

idéia, a tarifa de água e esgoto não chega a R$6,00 na Copanor, o que é importante,

uma vez que essas regiões mais carentes, mais pobres, não teriam condições de

implantar serviços próprios, nem a Copasa poderia operar com base em

financiamento. Mas o Governador enviou projeto a esta Casa, o qual discutimos

exaustivamente. Agora esse projeto, aprovado, dá as condições - porque é a fundo

perdido - para que essas cidades possam ter o benefício de água e esgoto a um

preço mais baixo.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Getúlio Neiva, estou até

inscrito e pretendo fazer uso da palavra, mas não resisti e queria dar aqui um

testemunho. Lembro-me de cada detalhe, de cada audiência pública e da tramitação

em cada comissão. Naquela ocasião, tive a oportunidade de relatar esse projeto, mas
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quero dar o testemunho da sua luta. Como é natural no Parlamento, havia aqueles

que se colocavam frontalmente contra, e chegaram a apelidar o projeto ou a iniciativa

de “copasinha”, num caráter pejorativo. Fizeram uma série de movimentações, as

quais respeitamos como sendo do ambiente democrático. Mas a verdade é que

houve aqueles que compreenderam o significado dessa iniciativa do Governador

Aécio Neves. E V. Exa. liderou essa iniciativa porque compreendeu que o povo

dessas cidades, do Norte, do Noroeste mineiro, de regiões sofridas, que não têm a

menor perspectiva de terem água tratada, muito menos um esgoto tratado, para que

não se polua os córregos e rios, que essas cidades jamais teriam condições de fazer

isso com recursos do Município. V. Exa. e eu, que já fomos Prefeitos, sabemos das

limitações dos Municípios. Não dá para ficar esperando para daqui a 50 anos. E as

crianças que estão lá hoje? A mortalidade infantil é alta, essas crianças estão

morrendo no início da vida. V. Exa. teve essa visão, essa compreensão e foi uma das

lideranças decisivas, assim como foi uma das lideranças decisivas para aprovar o

projeto do ICMS Solidário.

Portanto quero registrar tudo isso cumprimentando V. Exa. e compartilhando dessa

alegria, pois também participei, defendendo, ao lado do Governador Aécio Neves, a

implantação desse sistema diferenciado para cidades diferenciadas. São cidades

mais pobres, que, com um sistema diferenciado, vão pagar R$5,00 - menos que

R$5,00, talvez R$3,00 -, ou não vão pagar nada, zero, e terão água tratada e esgoto

coletado e tratado para melhorar a saúde pública. Parabéns, Deputado Getúlio Neiva!

O Deputado Getúlio Neiva - Obrigado, Deputado Domingos Sávio, que sabe muito

bem da admiração que tenho por V. Exa. e de que o meu desejo é até de um dia

poder apoiá-lo para Governador de Minas Gerais. Esse é um sonho que tenho - quem

sabe o destino não o concretize?

Muito mais importante que tudo, Deputado Domingos Sávio, foi a compreensão dos

oito Deputados do Norte de Minas. A bancada do Norte abriu mão de lutar para que a

sede da Copanor fosse em Montes Claros, o que era natural, pois ela é a maior

cidade do Norte e do Nordeste de Minas, mas abriu mão para que a sede fosse em

Teófilo Otôni, gerando mais empregos.

O mais interessante nesse projeto não é o fato de os mais pobres terem água e
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esgoto mais baratos. O mais importante é a definição dada pelo governo, até por

sugestão nossa: a mão-de-obra será contratada no local, ou seja, em cada distrito,

povoado ou cidade a ser atendida. Dessa forma a empresa não terá direito de levar

empregados de fora, a não ser os profissionais técnicos necessários à

implementação do sistema, pois, como se sabe, há um critério técnico a ser

obedecido nessas obras. O padrão de qualidade da água, de tratamento de rede de

esgoto será o mesmo da Copasa. Então é o mesmo sistema, o mesmo processo,

mas a mão-de-obra será contratada nessas localidades, com o objetivo de gerar mais

empregos para a nossa gente, que vive em uma região tão desassistida, tão pobre e

tão deprimida, que só agora, no governo Aécio Neves, com o Proacesso, com o

Travessia e com o Copanor, começa a se redimir.

Agradeço ao Deputado Domingos Sávio a intervenção. Estou muito feliz porque, no

dia 18, às 11 horas, haverá uma grande festa no Palácio da Liberdade. Convido todos

os Prefeitos das Regiões Nordeste e Norte de Minas, com exceção de três Municípios

que, graças a Deus, não precisam mais disso. Então convido os outros 92 Municípios

para, na data citada, comparecerem à festa que acontecerá no Palácio da Liberdade,

a fim de receberem a ordem de serviço dessas obras tão importantes para Minas

Gerais, sobretudo para a região mais deprimida do nosso Estado. Obrigado, Sr.

Presidente. Encerro agora minhas palavras para conceder mais tempo ao meu

companheiro Deputado Domingos Sávio.

O Sr. Presidente (Deputado Almir Paraca) - 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, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

público que nos acompanha nesta Casa do povo mineiro e pela TV Assembleia,

quero manifestar-me dando seqüência ao brilhante raciocínio do Deputado Getúlio

Neiva, que falava da implantação do saneamento básico em 92 Municípios e da

geração de emprego que isso representará. Com isso faço aqui uma reflexão acerca

deste momento de crise que vivemos, já que “tapar o sol com a peneira” não é uma

particularidade de Minas nem do Brasil. O mundo inteiro está vivendo uma situação
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de depressão econômica. Conseqüentemente, vários lugares, várias economias

passam por um processo de perda de empregos. Todavia temos de enfrentar essa

situação.

Sou médico-veterinário e tive um fantástico professor de Semiologia, que é a

ciência do diagnóstico, do exame. Não se consegue tratar nada se não houver um

diagnóstico. De modo muito especial, na vida dos seres humanos, em uma

sociedade, se não admitirmos um diagnóstico e a necessidade de tratamento,

fatalmente pereceremos. O Brasil, que tem uma pujança, que já foi decantado em

verso e prosa pelo seu gigantismo, possui um povo maravilhoso, uma história que se

fortalece a partir de nossas origens, de nossa cultura. Orgulho-me de ser brasileiro,

bem como das nossas origens multirraciais. Portanto o Brasil tem todas as condições

para enfrentar a crise, sim, mas o primeiro passo é reconhecer que ela existe. Então

não há que dizer: “Essa crise não existe; se existe, vai passar logo”. Vejam que não

estamos falando de uma crise que começou no mês passado. Apesar de anunciada

no último trimestre do ano passado - já se passaram quase seis meses -, essa crise

já tem mais de um ano. Obviamente, ela vai chegando a determinados ramos da

economia em épocas distintas. Tenho escutado algumas pessoas dizerem: “Os

ramos de economia mais básicos, os gêneros de consumo diários ainda não foram

afetados”. É fato. Felizmente, não. Entretanto não podemos nos iludir e pensar que a

crise não chegará à mesa do operário.

Por que ainda não chegou? Porque, primeiro, há um efeito na indústria

automobilística que repercute na aciaria, que compra menos ferro-gusa, o que

repercute na siderurgia, que compra menos minério, o que repercute na gigante Vale

do Rio Doce e nas outras, em todo o processo dessa engrenagem, no caminhoneiro,

e assim por diante. Em um primeiro momento, ainda há o sistema de seguridade, com

o seguro-desemprego. Existem alguns mecanismos para amortecer o choque. Mas,

em um segundo momento, há essa crise batendo à porta do pequeno comerciante,

do pequeno empresário ou daquele que tem uma pequena confecção.

Não é ser fatalista ou pregar o caos, mas é fazer o diagnóstico para que nós, que

detemos responsabilidade de representar, possamos enfrentar o problema. Aí me

remeto ao final do discurso do Deputado Getúlio Neiva, essa sensibilidade de se
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preocupar com a geração de emprego. O poder público tem, sim, instrumentos para

fomentar a geração de emprego. Pela grandeza do Brasil, temos as condições de

absorver e criar ambientes adequados para essa geração de emprego e para o

consumo. Temos o mercado consumidor. O mercado interno precisa ser visto com

outros olhos por todos nós, a começar pelo governo. Como ver esse mercado interno

e fazer com que ele, de alguma forma, nos ajude a sair da crise? Ou seja, temos um

remédio agradável: sair da crise produzindo mais e fazendo com que o povo brasileiro

possa adquirir os bens de consumo diário e também de consumo durável, como a

casa própria, que são necessidades que já estão diagnosticadas. Como fazer isso?

Emitindo moedas desordenadamente na Casa da Moeda e fazendo a inflação voltar?

Claro que não. Já sabemos que essas formas milagrosas não dão resultados.

Existem alguns aspectos que estão muito claros. Até a criança de grupo está

começando a saber que somos o País que mais paga impostos. Temos uma carga

tributária pesadíssima. Temos máquinas públicas inchadas e ineficiência

administrativa. Aqui, em Minas Gerais, foi feito um choque de gestão, que criticaram

dizendo que era um choque elétrico. Mas deu resultado. E passou-se a gastar menos

com a máquina pública, sobrando mais dinheiro para investir em estradas, em postos

de saúde e em parcerias com as Prefeituras, por meio de convênios.

Diversos Prefeitos estão começando os seus mandatos. Há pouco me telefonou

uma jornalista do jornal “Estado de Minas”, perguntando: “Os Prefeitos foram à

Brasília e estão voltando. Querem que sejam liberadas as emendas mais rápido,

porque há a crise e precisam do dinheiro da emenda mais rápido”. Disse que o

dinheiro das emendas estava garantido no Orçamento. Os Prefeitos que estão

entrando agora precisam, acima de tudo, do nosso apoio para fazer o dever de casa.

Precisam organizar as máquinas públicas nos Municípios e ter coragem de cortar

gastos desnecessários. Precisam apanhar esse dinheiro e investir na atividade

produtiva. É necessário que incentivem a atração de empresas abrindo mão de algum

tipo de taxa ou imposto para diminuir o custo. O governo do Estado e o governo

federal precisam fazer o mesmo.

No caso, descobrimos ou redescobrimos o Brasil. Deputado Getúlio, descobrimos o

Brasil depois de 500 anos. O Brasil com essa imensidão, o maior mercado de
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consumo da América Latina e um dos maiores mercados de consumo do mundo, mas

com milhões de brasileiros precisando de casa. Temos milhões e milhões de

brasileiros que não têm um carro adequado. Ainda há pouco, vi uma iniciativa correta

do governo federal. Temos mais de 10 milhões de geladeiras que consomem acima

do razoável, produtos sucateados que gastam muito para gerar pouco benefício para

o cidadão. Vamos fazer um programa em que o governo, de alguma forma,

praticamente dê isenção ou reduza o imposto, financie, tornando mais fácil para esse

cidadão comprar uma geladeira zero quilômetro. Com o que economizará de energia

elétrica, ele pagará a geladeira. E, lá na ponta, está-se gerando emprego. Pode

parecer que o que estou falando é simples demais, mas é simples mesmo.

Precisamos acreditar no nosso país e estabelecer políticas públicas que criem

condições de produzir mais e facilitem o consumo para o nosso cidadão. Temos a

solução para o nosso problema. O remédio para a crise está aqui, no Brasil.

Basta que, primeiro, se tenha a consciência de que a crise existe, para, depois,

resolver enfrentá-la. E enfrentar para resolver os nossos problemas, os problemas do

povo brasileiro. O que não pode acontecer é a espera para resolver, a fim de que não

aconteça como na América do Norte, em que foi preciso colocar dinheiro nos bancos.

O que não pode é continuarmos assim, sem mecanismos que regulem o sistema

financeiro, que aqui, no Brasil, continua muito frouxo.

Deputado Getúlio Neiva, o governo faz uma reunião com o Conselho Monetário

Nacional, e o Presidente Lula até chega a fazer brincadeiras de que os juros estão

dando dor de cabeça e torcicolo nele, como se ele não soubesse que isso está sob o

seu comando. Na verdade, ele fala isso porque o povão não sabe que está sob o

comando dele. Então ele brinca com coisa séria dizendo que pode baixar os juros.

Aliás, o que ele faz é um carnaval, seguido do patrocínio de determinadas entidades

de trabalhadores, que ficam sabendo que vai haver uma redução de 1% e, nesse dia,

fazem mobilização. O Presidente Lula faz isso de caso pensado para dizer para a

imprensa brasileira que o governo marcou um golaço diminuindo 1% nos juros.

Mas, se formos averiguar o que está acontecendo lá na ponta, com as pessoas que

por acaso estão me ouvindo agora e que, eventualmente, tiveram de usar um cartão

de crédito ou fazer uma compra parcelada ou, numa situação de maior infelicidade,
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entrado no maldito e famigerado cheque especial, constataremos que essas pessoas

tiveram de pagar mais de 100% de juros. O governo está cansado de saber disso,

mas não toma nenhuma atitude. É por isso que pequenas empresas estão à beira da

falência, por não terem capital de giro, por pagarem juros altíssimos, possuírem uma

carga tributária insuportável e uma regra trabalhista inflexível. Esse é o ponto a ser

mudado. Isso faz parte da receita e talvez seja a parte amarga do remédio, mas, para

que essa mudança aconteça, é preciso legislar.

O Congresso Nacional falou em reforma trabalhista, mas aí vem um sindicato e dá

um grito dizendo que não se pode fazer reforma trabalhista. E mais, se sai uma

notícia no jornal, às vezes distorcida, todo o mundo cala a boca e não faz reforma

trabalhista. Dessa forma continuamos a ser um país em que a relação entre o

empregador e o empregado continua conflituosa, cara e ineficiente. O pior é que o

empregado já sofre, e vai sofrer muito mais com isso, vindo uma crise, se não houver

uma melhor regulamentação trabalhista que diminua um pouco o custo burocrático da

relação trabalhista.

A todo momento, temos visto o embate existente entre a defesa do meio ambiente e

a produção, apesar de serem fatores que têm de andar em harmonia. Temos de

defender o meio ambiente, mas também temos de produzir. O Congresso Nacional

fala em mudanças porque a legislação é arcaica. Temos um Código Florestal de

1965.

O custo da violência no Brasil é uma imoralidade, e agora ouvi dizer que o Supremo

acabou de tomar uma decisão em que quem não tiver sido condenado em última

instância não poderá continuar na cadeia. Por uma determinada situação, o Supremo

entendeu que, mesmo que a pessoa tenha sido condenada na vara criminal de

primeira instância e mantida a condenação na segunda instância, se não tiver sido

condenada também na última, ela não poderá ficar na cadeia. A última instância é o

Supremo, dessa forma, Deputado Getúlio Neiva, vai haver uma corrida,

principalmente dos figurões, apesar de haver poucos figurões na cadeia - esse é um

dos problemas do nosso Judiciário imperfeito. Os grandes chefes do crime, no Brasil,

estão soltos, e a culpa disso é porque existe um código processual da década de 40.

O código processual brasileiro é da década de 40. Os Deputados Federais sabem
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disso, mas não conseguem se organizar para votar um aperfeiçoamento do nosso

código processual. Chegaremos ao desplante de, daqui a pouco, ter de soltar o

Fernandinho Beiramar, porque o Fernandinho Beiramar ainda pode recorrer ao

Supremo de todos os crimes pelos quais foi condenado. O Supremo é a última

instância de recurso para qualquer situação.

Portanto temos um problema, mas também o remédio para esse problema, que é

acreditar no nosso país e, principalmente, ter a coragem de apoiar quem quer

trabalhar e produzir, especialmente os nossos produtores rurais, de um modo geral. É

no campo que se gera um emprego com um menor custo. Os senhores podem me

perguntar o que é um custo para se gerar um emprego, para montar uma empresa ou

para estruturá-la. Por exemplo, aqui, em Juiz de Fora, para estruturar uma empresa

automobilística, os governos federal, do Estado e a Prefeitura gastaram mais do que

poderiam gerar de impostos durante umas duas ou três décadas, talvez.

No meio rural, o governo não gasta dinheiro para gerar empregos; é só atrapalhar

menos, crucificar menos o produtor. A microempresa ainda continua pagando muito

imposto no Brasil, sendo vítima de uma burocracia infernal. O Congresso Nacional fez

a propaganda enganosa de que estava votando uma lei da microempresa para

simplificar a vida de quem quer produzir, e tornou um inferno a vida de muita gente,

quebrou muita gente.

Então há uma distância entre o Congresso Nacional e o cidadão; há uma distância

entre o médico e o paciente. O paciente é o Brasil. Este é um país maravilhoso que

está doente, e nós, brasileiros, corremos o risco de vermos crescerem a cada dia os

sintomas dessa doença, que são o desemprego, a falta de perspectiva de estudo

adequado para o jovem, a violência, a criminalidade, as estradas esburacadas

fazendo vítimas. Essa doença tem cura, mas os nossos médicos são os nossos

representantes. Poderiam lembrar-me que também sou um representante. Sim, e falei

ontem mesmo de três projetos que consegui votar, com muita luta. Aliás, aqui cada

um tem feito o seu esforço.

É certo que a Assembleia pode e deve melhorar, mas quem nos ouve precisa saber

do óbvio: o Brasil é uma república monolítica, concentrada em Brasília; 99,9% do que

é preciso fazer para aperfeiçoar a legislação só pode ser feito por lei federal. Aqui é
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impossível mexermos no Código de Trânsito, no Código Tributário, no Código

Processual, no Código Penal, etc. Aliás, desde o Estatuto da Criança, que precisa ser

revisto, até as questões ambientais e as macroquestões da economia, tudo está

fechado em Brasília. E Brasília precisa agir, precisa trabalhar, porque a doença tem

cura. A crise existe, mas o País é forte, o povo é forte e, com certeza, tem condições

de superar essas dificuldades e de fazer delas uma oportunidade de crescimento,

para a melhora da nossa qualidade de vida. Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Vem à Mesa requerimento do

Deputado Almir Paraca, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A

Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a

palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público presente, telespectadores da TV Assembleia, estamos aqui nesta tarde para

divulgar uma ação que consideramos muito importante para o Vale do Rio Paracatu,

e para fazer um convite à comunidade regional da bacia do Rio Paracatu para

participar, na segunda-feira, dia 16, de dois eventos que ocorrerão nas cidades de

João Pinheiro, pela manhã, e na querida Paracatu, minha cidade natal, pela tarde, às

16 horas, no Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu.

Trata-se do lançamento do Programa de Agroecologia, uma tecnologia social

cadastrada no Banco de Tecnologias Sociais da Fundação Banco do Brasil e que

consta entre as principais tecnologias difundidas e estimuladas pela Rede de

Tecnologias Sociais, uma rede que agrega inúmeras instituições brasileiras do

terceiro setor e do governo federal, universidades públicas, centros de pesquisa e

instituições como o Sebrae e os Ministérios da Integração, do Desenvolvimento

Agrário e do Desenvolvimento Social.

A rede de tecnologias sociais vem selecionando idéias engenhosas, que têm dado

resultados concretos na solução de problemas de diversas naturezas nas

comunidades. Essas propostas já foram testadas, aplicadas e deram certo; já foram

sistematizadas, têm metodologia definida de aplicação e podem ser facilmente

apropriadas pelas comunidades. Acima de tudo, as tecnologias sociais têm baixo

custo para resolver problemas imediatos da comunidade, como energia, habitação,
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geração de trabalho e renda, proteção ambiental, uso racional da água, educação e

saúde. Portanto, trata-se de um leque de soluções de baixo custo e de fácil aplicação,

que podem ser apropriadas facilmente pelas comunidades.

Essa tecnologia agroecológica que será lançada em João Pinheiro e Paracatu na

próxima segunda-feira, dia 16, é a Produção Agroecológica Integrada e Sustentável -

Pais. Trata-se de uma solução voltada para os agricultores familiares, pequenos

produtores, assentados de reforma agrária, comunidades quilombolas e indígenas e

participantes de programas sociais do governo, como o Bolsa-Família, nas áreas

urbanas.

A solução consiste em utilizar equipamentos simples, um sistema de irrigação por

queda livre, a partir da elevação de uma caixa-d’água, onde, no centro de uma horta

comunitária, se criam pequenos animais, como frangos e coelhos, e se usam os

resíduos dessa criação como adubo orgânico. Daí, a integração da criação de

animais com a produção de hortigranjeiros. Nos círculos externos, faz-se o plantio de

frutas e outras árvores perenes, seja para consumo das famílias, seja para

comercialização do excedente na comunidade.

É fundamental, também, o conceito do uso racional da água nessa tecnologia

social. A Pais já está disseminada em mais de 30 Municípios brasileiros, com apoio

do Ministério da Integração Nacional, do Sebrae e da Fundação Banco do Brasil. E

agora, com apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia, essa tecnologia social será

disponibilizada às regiões Norte e Noroeste de Minas Gerais.

Na nossa região, no Vale do Paracatu, foi selecionada a Alfa, com sede em João

Pinheiro, entidade que já vem trabalhando no apoio à agricultura familiar e que está

dotada de todas as condições para cumprir bem o papel de difusão dessa tecnologia

social, possuindo diversos equipamentos para promover assistência técnica.

No processo de difusão da tecnologia social, estão também garantidos os técnicos

agrícolas e engenheiros-agrônomos que darão assistência às comunidades

beneficiadas. E também está garantida, junto à Conab, a aquisição de parcela

importante do excedente da produção, que será distribuída para merenda escolar ou

para entidades como a Pastoral da Criança, uma das parceiras nesse processo.

Nessa parceria, também estão presentes a Prefeitura de João Pinheiro, nas
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unidades que serão implantadas no Município, e também a Prefeitura de Paracatu,

que é parceira na implantação do programa Pais no Município de Paracatu. Outros

parceiros diversos, como os que trabalham com o público dos assentamentos de

reforma agrária, estarão colaborando e auxiliando nesse processo.

Ontem já nos pronunciamos nesse sentido, e continuaremos difundindo e

defendendo essa idéia de integração de esforços entre Prefeituras Municipais,

organizações e entidades da sociedade, organizações classistas, como sindicatos de

produtores, de trabalhadores, órgãos do governo federal, Ministérios e organizações,

financiadoras do terceiro setor. Acreditamos que o desenvolvimento sustentável só se

viabilizará na medida em que formos construindo essas parcerias, essas

colaborações, e conseguirmos implantar e monitorar programas de difusão de

conhecimento, quer sejam aqueles vindos dos centros de pesquisas da universidade,

quer sejam os oriundos das soluções criadas e desenvolvidas pelas próprias

comunidades para solucionar os seus problemas. E o Banco de Tecnologias Sociais,

da Fundação Banco do Brasil, e a Rede de Tecnologias Sociais vêm cumprindo um

papel fundamental na difusão, na implementação dessas soluções, dessas

tecnologias sociais por todo o País.

Gostaríamos também, Sr. Presidente, de apresentar dois requerimentos que

protocolamos, um para a Comissão de Assuntos Municipais e outro para a Comissão

de Meio Ambiente. Temos, ao longo do tempo, aqui defendido, com muito vigor, o

Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Acreditamos

que os investimentos estão sendo feitos, mas é fundamental que a sociedade se

organize melhor para promover o controle social dos investimentos executados nos

diversos Municípios de Minas Gerais. É tarefa nossa, de Minas Gerais, cuidar das

nossas águas, garantir que o Rio São Francisco continue saindo do Estado de Minas

Gerais caudaloso e com água de qualidade. Para isso, o Programa de Revitalização

da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco é vital, mas é preciso um

acompanhamento, um controle fino, um controle social por parte de todas as

organizações que se preocupam com as questões ambientais e com o

desenvolvimento sustentável.

Foi divulgada recentemente uma ação do governo federal, através da Codevasf,
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para a implantação de dois centros de piscicultura, um em Três Marias e outro em

Janaúba, dois Municípios em que atuamos, acompanhamos de perto, e entendemos

fundamental aprofundarmos o debate sobre essa ação, que é meritória, importante e

diz respeito ao repovoamento dos rios da bacia do São Francisco. Hoje, a produção

de alevinos nos centros instalados na bacia do São Francisco é da ordem de 600 mil

a 1 milhão por ano. Esses dois centros, além das pesquisas que serão desenvolvidas

através dos laboratórios a serem implantados, alcançarão, no conjunto, a produção

de 2.500.000 alevinos por ano. Portanto, a ampliação significativa da distribuição de

alevinos, do repovoamento da bacia do São Francisco está garantida. Uma obra de

R$3.000.000,00, sendo R$1.700.000,00 na compra de equipamentos e

R$1.300.000,00 nas obras que comporão os dois centros de piscicultura.

O outro requerimento, Sr. Presidente, diz respeito a um pedido também de

audiência pública, essa na Comissão de Meio Ambiente, solicitada pelo Parlamento

das Águas de Minas Gerais.

No final do mês de janeiro, o Parlamento das Águas, que é composto pelos

representantes dos comitês de bacias hidrográficas de nosso Estado, reuniu-se e

promoveu muitas discussões. Entre elas, um tema que ocupou parte significativa dos

debates foi exatamente a Lei nº 15.910, de 2005, do Fhidro, que sofreu algumas

alterações no segundo semestre do ano passado. É exatamente para aprofundar o

debate e conhecer os pormenores dessas mudanças no Fhidro, que é um fundo

importante para a conservação e a preservação das nascentes, das matas ciliares e

das bacias hidrográficas de Minas Gerais. Para isso o Fhidro foi constituído.

Portanto, os comitês de bacias são aqueles que estão mais bem qualificados e mais

credenciados para promover, de fato, essa discussão. Acatando a solicitação do

Parlamento das Águas, estamos encaminhando o pedido dessa audiência pública.

Entendemos isso muito importante, pois, na medida em que temos oportunidade de

ver retornar a esta Casa os representantes, que são militantes em cada uma das

bacias de Minas Gerais, para discutir a legislação, compreendê-la e, se necessário,

propor mudanças e adequações, estaremos aprimorando a legislação e sendo

conseqüentes com aquilo que sempre procuramos encaminhar na Assembleia de

Minas, que é buscar normatizar, regulamentar e criar mecanismos de fiscalização, de
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acompanhamento e de controle.

Nessa questão ambiental, a Assembleia de Minas já tem um lastro muito grande. É

reconhecido o esforço desta Casa de propor, formular e consolidar um sistema de

proteção ambiental e de legislação voltado para proteger as águas de Minas Gerais.

Portanto, nada mais recomendável do que acolher essa solicitação do Parlamento

das Águas de Minas, promovendo, mais uma vez, o debate sobre a lei do Fhidro.

Por hoje, são essas questões, Sr. Presidente. Agradeço a acolhida ao nosso

pedido. Contaremos com a sua participação para nos ajudar a promover esse debate.

Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Gostaria de parabenizar o Deputado

Almir Paraca e dizer-lhe que já há um reconhecimento público de forma geral e desta

Casa em relação aos trabalhos e às ações do Deputado Almir Paraca em defesa do

Rio São Francisco. Aliás, V. Exa. está sendo reconhecido como o Deputado da

defesa do Rio São Francisco. Parabéns pela atuação, pela luta em defesa do meio

ambiente e pelas ações sociais.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - Gostaria de registrar a presença, em Plenário, e parabenizar pela

eleição expressiva o Prefeito Eduardo Corujinha, de Varginha, que vem a esta Casa

com a comitiva de Vereadores e o Presidente da Câmara, a fim de reivindicar mais

recursos e estrutura junto a esta Casa e ao governo de Minas para a cidade de

Varginha. Desejo-lhe sucesso na sua gestão. Agradecemos também ao Sr. Leonardo

Ciacci, Presidente da Câmara Municipal de Varginha, e ao Vereador Ronaldo

Lousada a presença. Quero falar do reconhecimento desta Casa em relação à

importância do Município de Varginha e do Sul de Minas, do nosso Estado.

Realmente precisa ser olhado com muito carinho por parte de todas as Lideranças

desta Casa e do governo do Estado.

Encerramento

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

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

Deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 17, às 20 horas, nos termos do

edital de convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte
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ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-

se a reunião.

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/12/2008

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Juninho Araújo,

Gil Pereira e Paulo Guedes, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Juninho Araújo, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gil Pereira, dispensa a leitura da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na

data mencionada entre parênteses: ofício do Sr. Alfredo Pastori Neto, Presidente da

Câmara Municipal de Araguari (13/12/2008). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem

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

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

os Requerimento nºs 3.101, 3.132, 3.138, 3.139 e 3.140/2008. Submetidos a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 2.232 e 2.653/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

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

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os

requerimentos em que solicitam pedidos de providências, dos Deputados Paulo

Guedes, ao DER-MG para recapear a Rodovia MG-401 no trecho compreendido

entre os Municípios de Jaíba e Manga, passando por Matias Cardoso; e Gil Pereira,

ao Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor do Deop para

que seja realizada licitação das pontes situadas na Estrada da Produção que liga o

Distrito de São Pedro das Garças ao Município de Montes Claros. Cumprida a

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

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
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lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2009.

Rêmolo Aloise, Presidente - Djalma Diniz - Gustavo Valadares - Adalclever Lopes -

Irani Barbosa.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 12/2/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr. Murilo Pereira

Diniz, ocorrido no dia 4/2/2009, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 19 DE FEVEREIRO DE 2009

ATAS

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 17/2/2009

Presidência dos Deputados José Henrique e Hely Tarqüínio

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

Correspondência: Ofício nº 24/2009, do Presidente do Tribunal de Contas - Ofícios e

cartões - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de

Lei nºs 3.025 a 3.035/2009 - Requerimentos nºs 3.300 a 3.305/2009 - Comunicações:

Comunicações dos Deputados Dimas Fabiano e Dalmo Ribeiro Silva - Oradores

Inscritos: Discursos da Deputada Cecília Ferramenta e dos Deputados Arlen

Santiago, Eros Biondini e Carlos Pimenta - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações - Requerimento do Deputado Almir

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

Deputado Gilberto Abramo; deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz

- Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano -

Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento

- Eros Biondini - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão -

Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -

João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo

Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Maria Tereza Lara -

Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -
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Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz

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

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

Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - 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 Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Getúlio Neiva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIO Nº 24/2009

Do Sr. Elmo Braz Soares, Presidente do Tribunal de Contas do Estado,

encaminhando o Relatório de Atividades do 4º Trimestre desse Tribunal. (- À

Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição

Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

OFÍCIOS

Do Sr. Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado,

solicitando informações relativas ao Projeto de Lei Complementar nº 31/2007.

Do Sr. Osmar Machado Fernandes, Corregedor Nacional do Ministério Público,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.507/2008, da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 2.987/2008 , do Deputado Braulio Braz.

Do Sr. Ramon Tomas Villagra Delgado, Cônsul-Geral da República Argentina em
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Belo Horizonte, informando sua impossibilidade de comparecer à reunião de posse da

nova Mesa desta Assembleia.

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 3.165/2008, da Comissão de Política Agropecuária.

Do Sr. Maurício Campos Jr., Secretário de Defesa Social, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 2.970/2008, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Rodney Rocha Miranda, Secretário de Segurança Pública, prestando

informações relativas ao requerimento da Comissão de Direitos Humanos

encaminhado pelo Ofício nº 2.806/2008/SGM.

Da Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Educação, prestando informações

relativas ao Projeto de Lei nº 2.958/2008. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº

2.958/2008.)

Dos Srs. Ailton Duarte, Dijalme José de Queiroz, Eurides Martins Gomes, Geraldo

Magela da Silva, Hilton Ribeiro Chaves, Jayme Silva Filho, José Ferreira de Castro,

Leonardo Luiz de Lima, Lúcio Machado do Carmo e Rodrigo Luís Dias da Silva,

respectivamente Presidentes das Câmaras Municipais de Luz, Iturama, Capinópolis,

Cruzeiro da Fortaleza, Itatiaiuçu, Visconde do Rio Branco, Morada Nova de Minas,

Paineiras, Barão de Cocais e Juruaia, dando ciência da posse e da composição da

nova Mesa.

Dos Srs. Fernando Almeida de Andrade, João Mauro de Assis, Márcio Simeão da

Paixão, Nicodemos Fernandes e Reginaldo Alves Saraiva, respectivamente

Presidentes das Câmaras Municipais de Martins Soares, Bom Jesus do Galho, Lagoa

Dourada, Capitão Andrade e Pedro Leopoldo, dando ciência a esta Casa da nova

composição dessas Casas Legislativas.

Dos Srs. José Pires Sobrinho e Weber Leite Cruvinel, respectivamente Prefeitos

Municipais de Tapiraí e Medeiros, solicitando que esta Casa interceda junto à

Diretoria de Transportes da Polícia Civil do Estado com vistas a que seja fornecida

uma viatura caracterizada para prestação de serviços aos referidos Municípios. (- À

Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Mauro Lúcio da Cunha Zanin, Prefeito Municipal de São Sebastião do

Paraíso e Presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio
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Grande, informando a composição da nova Diretoria e do Conselho Fiscal da referida

Associação.

Do Sr. Humberto Candeias Cavalcanti, Diretor-Geral do IEF, encaminhando

documentos relativos à Reserva Biológica Serra Azul, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.858/2008.)

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

prestando informações relativas ao Requerimento nº 3.146/2008, da Comissão de

Segurança Pública.

Do Sr. Gilson de Souza, Superintendente Regional do Incra-MG, encaminhando

cópia do Quarto Termo Aditivo ao Convênio CRT/MG/Nº28.000/2004, firmado entre o

Incra e a Fundep, com interveniência da UFMG. (- 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 Sr. Marx Fernandes dos Santos, Superintendente Regional da Caixa Econômica

Federal, notificando a liberação de recursos do FGTS relativos a janeiro de 2009,

destinados à Copasa, 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. Frederico Pacheco de Medeiros, Secretário-Geral da Governadoria do

Estado, encaminhando cópia de ofício do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de

Agricultura, em que o titular da Pasta faz considerações sobre a crise na

bovinocultura de leite no Estado. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (3), prestando

informações relativas aos Requerimentos nºs 2.031 e 2.250/2008, da Comissão de

Direitos Humanos, e 3.029/2008, da Deputada Ana Maria Resende.

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

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 2.768, 2.810, 2.843, 2.846, 2.849 e

2.869/2008, em atenção a pedidos da Comissão de Justiça. (- Anexem-se o ofício e

as notas técnicas aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Mauro Ferreira, Juiz de Direito da Comarca de Pirapora (2), encaminhando

cópias de despachos do Sr. Fausto Geraldo Ferreira Filho, Juiz de Direito da mesma
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Comarca, em que este lamenta o fechamento da Defensoria Pública em Pirapora. (- À

Comissão de Administração Pública.)

Da Sra. Maria José Souto Camilo, Vereadora da Câmara Municipal de Alfenas,

cumprimentando o Presidente desta Casa por sua eleição.

Do Sr. Helder Santos Amorim, Procurador do Trabalho, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 1.714/2007, da Comissã o de Direitos Humanos.

Do Ten.-Cel. Mário César da Silva, Subchefe da Assessoria Institucional do

Comando-Geral da PMMG, prestando informações relativas ao Requerimento n°

1.469/2007, da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Anna M. Leite de Andrade, Conselheira Editorial Executiva da revista

“Gestão, Ciência e Saúde”, da Fundação Ezequiel Dias - Funed -, encaminhando o

terceiro volume da revista. (- À Comissão de Saúde.)

Do Sr. Edvaldo Alves de Santana, Diretor-Geral interino da Agência Nacional de

Energia Elétrica - Aneel -, encaminhando exemplar da terceira edição do Atlas de

Energia Elétrica do Brasil. (- À Comissão de Minas e Energia.)

Do Sr. Fernando Antônio Brandão, Diretor Executivo do Fundo Nacional de

Assistência Social, encaminhando informações relativas a recursos liberados para o

Fundo Estadual de Assistência Social. (- À Comissão de Fiscalização Financeira,

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

Regimento Interno.)

Do gabinete do Sr. Geremias Brito, Vice-Prefeito Municipal de Governador

Valadares, encaminhando cópia de matéria publicada no jornal “Diário do Rio Doce”,

em 29/1/2009, a qual se refere a pedido de reintegração formulado por policiais

militares exonerados. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Horácio Figueiredo, Chefe de Gabinete da Agência Nacional de Águas - ANA

-, comunicando que esse órgão está articulando a participação brasileira no V Fórum

Mundial da Água, a realizar-se em março do corrente, em Istambul, na Turquia, e

solicitando que esta Casa examine a possibilidade de designar representante nessa

missão.

Do Sr. Leonardo Carreiro Albuquerque, Chefe de Gabinete (substituto) do Ministério

dos Transportes, prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.047/2008, da
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Comissão de Transporte.

Da Sra. Maria Antônia Monteiro, Assessora de Comunicação da Câmara Municipal

de Silvianópolis, notificando a composição desse Legislativo e de sua Mesa a partir

de janeiro de 2009.

Da Sra. Raquel de Andrade Lima Coelho, Coordenadora-Geral do Programa de

Pesquisa em Saúde do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e

Tecnológico - CNPQ -, comunicando a celebração de convênio entre esse órgão e a

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - 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. Sandra Maria da Silva, Presidente da Federação das Comunidades

Quilombolas do Estado de Minas Gerais, solicitando seja incluído em pauta para

votação em Plenário o Projeto de Lei nº 1.839/2007. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº

67/2007.)

CARTÕES

Da Câmara Municipal de Pains e do Sr. Marcos Roberto Vilela (Pratinha),

Presidente da Câmara Municipal de Prata, comunicando a composição dessas Casas

Legislativas e de suas Mesas em 2009.

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 3.025/2009

Altera a Lei nº 6.763, de 26 de setembro de 1975, que consolida a legislação

tributária do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O § 4º do art. 224 da Lei nº 6.763, de 26 de setembro de 1975, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 224 - (…)

§ 4º - O valor da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais - Ufemg - será
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atualizado anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo -

IPCA -, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -, ou de outro índice

que vier a substituí-lo, ocorrida no período compreendido entre novembro de um ano

e outubro do ano seguinte.”

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2009.

Délio Malheiros

Justificação: A Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais - Ufemg - é o fator

utilizado pelo governo estadual para expressar as importâncias fixas ou

correspondentes a tributos, multas, limites para a fixação de multas ou limites de

faixas para efeito de tributação.

Fator de grande relevância para a administração estadual, a refletir diretamente nas

obrigações dos contribuintes perante o Estado, o reajuste da Ufemg implica em

reajuste dos valores da maioria das taxas estaduais.

Hoje, a Ufemg é reajustada anualmente, tendo como base o Índice Geral de Preços

- Disponibilidade Interna - IGP-DI -, da Fundação Getúlio Vargas, índice que vem

apresentando variação crescente.

Isso se explica em função da fórmula de cálculo do IGP-DI, que tem sua apuração

com base na média ponderada de três outros índices: Índice de Preços por Atacado -

IPA - (60%), Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - (30%) e Índice Nacional

de Preços da Construção Civil – INCC (10%). Em razão dessa composição, a

variação do IGP-DI é fortemente influenciada pelo ritmo dos preços de bens

comercializados no atacado, que, de acordo com a metodologia empregada, referem-

se a produtos da indústria de transformação que representam elevado valor da

produção ou de importação e expressiva participação no PIB.

Não se apresenta razoável, por essas razões, ter o reajuste da Ufemg atrelado a

índice tão suscetível de variação, sensível a mudanças de vários setores da

economia, em especial do setor produtivo, sempre vulnerável às incertezas do

mercado mundial.

Apenas para se ter um exemplo, nos anos 2007 e 2008, os preços dos bens

comercializados no atacado (IPA) variou, respectivamente, 6,77% e 14,72%, ao
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passo que os preços ao consumidor (IPC) variou somente 4,50% e 5,95%.

Por sua vez, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA -, índice oficial da

inflação, é utilizado para oferecer a variação dos preços no comércio para o público

final, apurado com base nos preços praticados no comércio, prestadoras de serviços,

domicílios (para calcular valores de aluguel) e concessionárias de serviços públicos.

Parece-nos, assim, haver mais lógica na adoção do IPCA como fator de atualização

da Ufemg, visto que o referido índice, além de ser o utilizado pelo governo federal

para verificar a meta de inflação e com isso reajustar o salário mínimo, tarifas e

realizar projeções econômicas, é mais condizente com o princípio da

proporcionalidade, vez que é o contribuinte final quem arcará com esse custo.

A lógica de tal raciocínio é simples e reside no fato de que o governo estadual não

tem, na função de tributar, nenhum viés empresarial, em especial quando tratamos de

taxas, que são cobradas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização

de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte.

Assim, adotar o IPCA como fator de atualização da Ufemg nada mais é do que

utilizar índice mais adequado e justo, atentando para o fato de que tal índice

representa única e exclusivamente a variação da inflação e do custo interno, ao

passo que o IGP-DI representa, entre outras coisas, a variação do mercado

internacional e da taxa de câmbio.

São por essas razões por que se submete a apreciação desta augusta Casa

Legislativa o projeto de lei que ora se apresenta.

- 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 3.026/2009

Dá nova redação ao inciso V e ao § 1º do art. 1º da Lei nº 13.803, de 27 de

dezembro de 2000, que dispõe sobre a distribuição da receita do produto da

arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios, de que trata o inciso II do

parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso V e o § 1º do art. 1º da Lei nº 13.803, de 27 de dezembro de 2000,

que dispõe sobre a distribuição da receita do produto da arrecadação do ICMS
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pertencente aos Municípios, de que trata o inciso II do parágrafo único do art. 158 da

Constituição Federal e dá outras providências, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 1º - (...)

V - Educação - percentual alcançado na meta de qualidade na educação básica

segundo critérios e avaliação da Secretaria de Estado da Educação.

(...)

§ 1º - Para efeito do disposto no inciso V deste artigo, ficam excluídos os Municípios

nos quais a meta alcançada pela rede municipal não corresponda a, pelo menos,

70% (setenta por cento) da meta fixada.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2009.

Dinis Pinheiro

Justificação: Sem dúvida alguma é momento da Educação Solidária. A

solidariedade na educação tem a preocupação básica com a qualidade da educação.

O número de alunos da educação básica ingressos na rede pública já ultrapassou o

patamar de 97%, portanto não mais se sustenta o critério fundado em número de

matriculados. A alteração para a qualidade é indispensável para que os alunos,

especialmente na rede básica de ensino municipal, tenham oportunidade da

qualidade, que é incremento de crescimento e, sem dúvida, caminho para melhor

vida. Em longo e combativo projeto, conhecido como ICMS-Solidário, a Assembleia

Legislativa alterou substancialmente os critérios da Lei nº 13.803, de 2000, quanto à

participação dos Municípios na quarta parte da receita do ICMS. No projeto não

houve alteração no critério da educação, que continuou a indicar o critério quantitativo

de alunos, mas que é oportuno, e sem dúvida, necessário impor o critério qualitativo.

A solidariedade deve chegar também à educação e, com ela à qualidade do ensino.

Leve-se em conta que os Municípios, quanto aos sistemas de ensino (art. 11 Lei

Federal nº 9.394, de 1996), na esmagadora maioria integram como estado sistema

único da educação básica. Tenha-se também que menos de 30 dos 853 Municípios

mineiros tem sistemas de ensino autônomos, o que implica dizer que mais de 800

compõem com o Estado sistema único. É de considerar igualmente que o fluxo de



____________________________________________________________________________
415

receitas da educação via cota mínima dos 25% dos impostos, conforme ordena o

Texto Constitucional (art. 212 da Constituição Federal) bem assim com o Fundeb (Lei

nº 11.494, de 2007) remetem o questionamento para a qualidade da despesa.

Igualmente a considerar, também no espírito solidário que deve perdurar na relação

entre as pessoas, que é notório o decréscimo na qualidade da educação,

especialmente no âmbito da educação básica.

O Estado vem desenvolvendo e aplicando testes de qualidades de escola por

escola, e por conseguinte poderá ser compilado por Município, e tendo em relevo o

ensino infantil, o ensino fundamental e o básico. Com isto demonstra-se que também

na educação deve imperar o mesmo espirito e finalidade que imperou no ICMS

Solidário. A discussão deste projeto (Educação Solidária), bem como sua aprovação,

culminará sem dúvida em eficiência e eficácia na distribuição do ICMS Solidário.

Por fim, a oportunidade da apresentação do projeto leva em consideração a

diminuição da população como um todo, o que significa o decréscimo no número de

matrículas.

Espera-se, senhores e senhoras Deputados, que este projeto de Educação - ICMS

Solidário tenha a mesma discussão, acolhida e visão que norteou a Assembleia em

prol dos mineiros nos embates de igual natureza e, por isso, merece o projeto de

Educação - ICMS Solidário a 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 3.027/2009

Declara de utilidade pública o Centro de Educação Infantil Arca da Aliança, com

sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Educação Infantil Arca da

Aliança, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2009.

Getúlio Neiva

Justificação: O Centro de Educação Infantil Arca da Aliança - C.E.I.A.A. - é uma
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entidade sem fins lucrativos, fundada em 20/11/2006, tendo como finalidade tratar

dos interesses coletivos dos bairros, promovendo os meios necessários para

obtenção das obras de alcance municipal, visando ao desenvolvimento do bairro para

o bem-estar das comunidades. Promove também, amparo social e material à infância,

como alimentação, educação, assistência médico-odontológica no regime de pré-

escola, priorizando os moradores do bairro.

Pela relevância dos trabalhos desenvolvidos, contamos com o apoio dos nossos

pares para a aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.028/2009

Declara de utilidade pública a Associação Pitangui Esporte Clube, com sede no

Município de Pitangui.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública a Associação Pitangui Esporte Clube,

com sede no Município Pitangui.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2009.

Inácio Franco

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

Associação Pitangui Esporte Clube, sociedade civil sem fins lucrativos, que tem por

objetivos, entre outros, proporcionar a difusão do civismo e da cultura física,

principalmente o futebol, realizar reuniões e divertimento de caráter social e cultural e,

ainda, firmar convênios com associações, autarquias, entidades federais, estaduais e

municipais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e 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 3.029/2009

Estabelece condições para o comércio varejista e da outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os estabelecimentos comerciais de venda direta ao consumidor ficam

obrigados a divulgar, em local de fácil acesso e em páginas na internet, relação de

todos os seus bens disponíveis para venda, contendo informações atualizadas sobre

marca, preço e peso do produto.

§ 1˚ - As listas publicadas na internet deverão estar em páginas próprias de cada

estabelecimento, demonstrando com linguagem clara e compreensiva serem páginas

oficiais dedicadas à publicação das informações e tomadas de preços.

§ 2˚ - Quando houver mais de uma unidade do mesmo estabelecimento comercial

na cidade, a página do referido estabelecimento deverá conter listas próprias para

cada uma das unidades, organizadas de maneira a facilitar a navegação entre listas e

as decorrentes comparações de preços.

Art. 2º - Fica limitado ao máximo de 15 minutos o tempo de espera do cliente para o

pagamento de suas compras.

Art. 3º - O não-cumprimento desta lei implicará em multa de 1.000 Ufirs (mil

Unidades Fiscais de Referência) a 10.000 (dez mil) Ufirs, aplicáveis a cada autuação.

Art. 4º - As disposições desta lei não se aplicam a estabelecimentos comerciais

classificados como pequenas empresas e microempresas.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei em até sessenta dias.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2009.

Irani Barbosa

Justificação: Os arts. 6º, III, e 31 do Código de Defesa do Consumidor determinam

“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com

especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço,

bem como sobre os riscos que apresentem” e que “a oferta e apresentação de

produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas,

ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades,

quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros
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dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos

consumidores”. Dessa forma, a grande quantidade de produtos disponíveis hoje em

nosso país, assim como a enorme variedade de estabelecimentos comerciais já

existentes em nosso Estado, fazem com que sejam necessários métodos mais

eficientes para a devida informação do consumidor, mantendo o atendimento ao

comprador adequado e claro.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.030/2009

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Novos Rumos - ABNR -, com

sede no Município de Capela Nova.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Novos Rumos

- ABNR -, com sede no Município de Capela Nova.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2009.

João Leite

Justificação: Associação Beneficente Novos Rumos - ABNR -, com sede no

Município de Capela Nova, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em

2005, que tem como objetivo a prestação de ações de caráter social, visando ao bem-

estar e à integração dos cidadãos de Capela Nova, atuando nas áreas cultural,

desportiva e beneficente.

Assim sendo, acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade

pública estadual, fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias

para a comunidade, pelo que conto com o apoio dos nobres colegas para a

aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.031/2009
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Acrescenta parágrafo ao art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que

dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 7º:

"Art. 3º - ...

§ 7º - Na hipótese do disposto no inciso III deste artigo, a isenção será reconhecida

mediante requerimento apresentado à Administração Fazendária - AF - da

circunscrição do interessado, acompanhado de laudo de perícia médica especificando

o tipo de defeito físico do requerente e atestando sua total incapacidade para dirigir

automóveis comuns, o qual deverá ser fornecido pela Comissão de Exames

Especiais para Portadores de Deficiência Física do Departamento Estadual de

Trânsito ou, nas regiões onde a Comissão não realiza o exame, por médico

credenciado no Sistema Único de Saúde.".

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: A Lei Federal n° 7.853, de 1989, disp õe, em seu art. 2°, que: "Ao

Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o

pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive os direitos à educação, à saúde, ao

trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de

outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal,

social e econômico".

O projeto em epígrafe pretende estabelecer mecanismos de facilitação para que o

portador de deficiência física usufrua do benefício constante na Lei nº 14.937, de 23

de dezembro de 2003, no que diz respeito à isenção de recolhimento do IPVA.

Segundo consta no art. 3º do mencionado diploma legal, “veículo automotor novo

com até 127 HP de potência bruta (SAE), de motorista portador de deficiência físico-

motora cuja habilitação seja restrita a veículo especialmente equipado, ainda que

apenas com direção hidráulica ou câmbio automático, de série ou não”.
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O Decreto nº 39.387, de 24/1/98, por seu turno, condiciona a isenção do IPVA à

emissão de laudo da perícia médica fornecida pela Comissão de Exames Especiais

do DETRAN-MG, especificando o tipo de defeito físico que impede o beneficiário de

dirigir veículos comuns.

A pertinência da proposição está no fato de inexistir, no interior do Estado,

Comissão de Exames do DETRAN-MG, o que obriga o beneficiário a deslocar-se até

a Capital, muitas vezes com extrema dificuldade, por sua própria situação.

A matéria deve ser apreciada por esta Casa, uma vez que se insere entre aquelas

previstas no art. 61 da Constituição do Estado. Por outro lado, não há vedação

constitucional para que se instaure o processo legislativo por tratar de matéria matéria

de natureza tributária. A Carta mineira não incluiu entre as propostas de iniciativa

privativa do Chefe do Poder Executivo aquelas de natureza tributária.

Diga-se, por último, que ao deficiente físico deve ser conferido um tratamento que

lhe proporcione melhor integração social e acesso aos bens e serviços coletivos,

conforme preceitua o art. 224 da Constituição do Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 3.032/2009

Declara de utilidade pública a entidade Família Alcântra Coral, com sede no

Município de João Monlevade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Família Alcântara Coral, com

sede no Município de João Monlevade.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2009.

Walter Tosta

Justificação: A entidade Família Alcântara Coral é uma associação civil sem fins

lucrativos, devidamente registrada, que é regida por estatuto específico e pela

legislação concernente, tendo como finalidade a preservação e a divulgação da

cultura ligada às raízes afro-brasileiras, por meio do canto coral e do teatro. Sua

Diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem
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atividades voluntárias. Importante destacar, ainda, que a referida entidade não

remunera os membros de sua Diretoria pelo exercício de suas funções, não distribui

lucros, vantagens ou bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores, sob

nenhuma forma ou pretexto, destinando a totalidade das rendas apuradas ao

atendimento beneficente de suas finalidades. Prestando relevantes serviços à

promoção da cultura no Município de João Monlevade desde 1993, a entidade

Família Alcântara Coral é, portanto, merecedora do título de utilidade pública, tendo

assim mais condições para desempenhar sua elevada missão. Por sua importância,

contamos com o 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 3.033/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Educacional Estrela - ACE -

Estrela, com sede no Município de Bocaiúva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Estrela - ACE - Estrela, com sede no Município de Bocaiúva.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro 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 a família, a gestantes,

crianças, jovens e idosos; ao amparo às crianças e adolescentes carentes; à

integração das pessoas no mercado de trabalho, à reabilitação e integração, na

sociedade, das pessoas portadoras de deficiências. Configura-se como política não

contributiva, realizada por meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa

pública e da sociedade; pauta-se nos princípios da universalidade da cobertura e do

atendimento, da seletividade e da distributividade na prestação dos benefícios e

serviços.

A assistência social possui interface com diversas políticas públicas, envolvendo,
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em seus processos tático-operativos, ações de entidades públicas e privadas, que

visem contribuir para a redução dos altos graus de desigualdade social com que o

País convive.

Destarte, diante da necessidade da redução das desigualdades sociais, a

sociedade civil organizou-se e, na data de 14/12/87, foi fundada a Associação

Comunitária Educacional Estrela - ACE - Estrela, pessoa jurídica de direito privado,

sem fins lucrativos, de natureza beneficente e de promoção social.

A entidade em comento apresenta as finalidades estatutárias seguintes: criar e

manter creches, clínicas hospitalares e odontológicas, ambulatórios, farmácias,

prontos-socorros, hortas comunitárias, lavanderias e áreas de lazer, promover e

administrar o ensino profissionalizante, manter bibliotecas, realizar palestras e

seminários, difundir a educação, a cultura e o esporte amador, colaborar com o poder

público municipal na solução de problemas que atinjam as comunidades carentes,

despertar e desenvolver o espírito comunitário e promover a assistência social.

Como visto, a entidade presta relevantes serviços à comunidade, uma vez que

desenvolve ações que visam atender às crescentes demandas das pessoas em

situação de vulnerabilidade social ou econômica, possuindo como propósito contribuir

para seu desenvolvimento humano e promover sua inclusão social.

Diante do exposto, constata-se que a associação busca a construção de uma

sociedade mais democrática, respaldada em uma alternativa de desenvolvimento que

contemple a inclusão social e a universalização dos direitos sociais, culturais,

educacionais, civis e políticos.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta Casa para o

reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela entidade.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.034/2009

Declara de utilidade pública a entidade Cruzeiro do Sul Esporte Clube, com sede no

Distrito de Cachoeira do Campo, Município de Ouro Preto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Cruzeiro do Sul Esporte

Clube, com sede no Distrito de Cachoeira do Campo, Município de Ouro Preto.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2009.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: O Cruzeiro do Sul Esporte Clube é entidade civil, sem fins lucrativos,

com duração por tempo indeterminado, que desenvolve importante trabalho de fins

sociais, assistenciais e esportivos. Sua diretoria é constituída por pessoas de

reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias, e está em

funcionamento há mais de 86 anos.

Por sua importância, conto com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.035/2009

Dispõe sobre a proibição de consumo de produtos derivados do tabaco em recintos

coletivos fechados e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, ou de

qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, em recinto coletivo

fechado, seja público ou privado, no Estado de Minas Gerais.

§ 1º - Entende-se por recinto coletivo fechado todos os locais destinados à

utilização simultânea por várias pessoas, incluídos, mas não limitados a prédios

comerciais, industriais, casas de espetáculos, restaurantes e estabelecimentos

similares.

§ 2º - Excluem-se da definição do parágrafo anterior as superfícies abertas em pelo

menos um de seus lados, cobertas ou não, ainda que delimitadas em seus contornos.

Art. 2º - Em recintos coletivos fechados com área superior a 100m² fica facultada a

criação de áreas para fumantes equivalentes a, no máximo, 30% da área total.

§ 1º - As áreas de fumantes devem ser isoladas por barreira física e equipadas com

soluções técnicas que garantam a exaustão do ar da área de fumantes para o
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ambiente externo.

§ 2º - Excluem-se do disposto neste artigo os recintos coletivos fechados voltados

para a saúde ou educação.

Art. 3º - Aos recintos com áreas inferiores a 100m² cuja finalidade seja

entretenimento ou lazer, fica facultada a definição de horários exclusivos para

fumantes, desde que ostentem a adequada sinalização.

Art. 4º - Os estabelecimentos que não cumprirem o estabelecido em lei estarão

sujeitos às seguintes penalidades:

I - multa de R$400,31 (quatrocentos reais e trinta e um centavos) na primeira

autuação;

II - multa de R$800,60 (oitocentos reais e sessenta centavos) na segunda autuação;

III - interdição do estabelecimento por trinta dias na terceira autuação;

IV - cassação do alvará de funcionamento caso persista a infração.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2009.

Alencar da Silveira Jr. - Gilberto Abramo.

Justificação: A proposição ora apresentada objetiva somar ações quanto à

repressão ao uso de cigarros ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou

não do tabaco, em razão dos resultados de estudos e pesquisas que comprovam o

malefício causado por esses produtos à saúde da população.

Cada vez mais as autoridades governamentais estabelecem regulamentos que

protegem o não-fumante. Além disso houve um aumento da conscientização dos

indivíduos sobre o ar que respiram, não só em casa, como nos ambientes e locais

públicos. No Brasil progressivamente surgem leis, estaduais e federais, preservando

os direitos dos não-fumantes, o que mostra um avanço na conscientização de todos,

no que tange à poluição ambiental causada pelo tabaco.

Já se evoluiu bastante no processo repressivo ao fumo, mas ainda há muito que

fazer: devem-se criar, cada vez mais, ambientes totalmente desfavoráveis ao fumo.

Os recintos coletivos fechados, públicos ou privados, destinados à utilização

simultânea por várias pessoas não deveriam estar contaminados pelo tabaco, pois

milhares de pessoas têm sua saúde prejudicada passivamente.
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Estudos científicos comprovam que o fumante passivo leva desvantagem em

relação ao fumante propriamente dito. A permanência em um ambiente poluído faz

com que se absorvam quantidades de substâncias, tais como a nicotina, em

concentrações semelhantes às de quem fuma. Foi comprovado que a fumaça

exalada pelo fumante é mais contaminante do que a fumaça normal do cigarro. O

fumante passivo, além de absorver o grande número de contaminantes químicos da

fonte emissora, passa a receber o acréscimo produzido pelo fumante. Os fumantes

passivos sofrem os efeitos imediatos da poluição ambiental causada pelo tabaco, tais

como irritação nos olhos, manifestações nasais, tosse, cefaléia, aumento de

problemas alérgicos, principalmente das vias respiratórias, e cardíacos, assim como

elevação de pressão arterial e angina (dor no peito). Outros efeitos, em médio e longo

prazos, são redução da capacidade funcional respiratória, aumento do risco de

arterioesclerose e aumento do número de infecções respiratórias em crianças. Além

disso, os fumantes passivos morrem duas vezes mais por câncer de pulmão do que

as pessoas que são submetidas à poluição tabagística ambiental.

As crianças, principalmente as de baixa idade, são enormemente prejudicadas em

sua convivência involuntária com fumantes. Sua exposição passiva a contaminantes

químicos da fumaça de cigarro as torna fortes candidatos às doenças do sistema

respiratório e que podem ainda retardar o desenvolvimento de seus pulmões,

comprometendo sua saúde para o resto da vida.

Este projeto tem também por finalidade minimizar o incômodo causado pelos

fumantes nos recintos coletivos fechados.

Diante do exposto, submetemos este projeto de lei à apreciação dos nobres pares,

apelando para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

REQUERIMENTOS

Nº 3.300/2009, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Esporte Clube Democrata - E. C. D. - pela passagem dos seus

77 anos de fundação.

Nº 3.301/2009, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja formulado voto de
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congratulações com a Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais -

Utramig - pelos seus 44 anos de atuação. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 3.302/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Sérgio Barroso em razão de sua posse no cargo de

Secretário de Desenvolvimento Econômico. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.303/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Defesa Social pedido de providências para o aumento do efetivo do

Batalhão de Bombeiros Militar do Estado com sede no Município de Uberlândia, bem

como para a solução do problema da carência de equipamentos e viaturas.

Nº 3.304/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais pedido de

providências para o aumento do efetivo do Batalhão de Bombeiros Militar do Estado

com sede no Município de Uberlândia, bem como para a solução do problema da

carência de equipamentos e viaturas.

Nº 3.305/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado

Governador do Estado pedido de providências para o aumento do efetivo do Batalhão

de Bombeiros Militar do Estado com sede no Município de Uberlândia, bem como

para a solução do problema da carência de equipamentos e viaturas. (- Distribuídos à

Comissão de Segurança Pública.)

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Dimas Fabiano

e Dalmo Ribeiro Silva.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Cecília Ferramenta.

A Deputada Cecília Ferramenta* - Boa-tarde a todos os Deputados e a todas as

Deputadas. Cumprimento também o nosso Presidente Deputado José Henrique. Hoje

eu gostaria de, nestes 15 minutos a que tenho direito, fazer um breve relato aos

colegas Deputados do drama que tem vivido a cidade de Ipatinga após as eleições de

2008. De 1989 até 2004, Ipatinga experimentou um projeto de participação popular.

Desses 16 anos, em 12 deles Chico Ferramenta esteve à frente administrando

Ipatinga, cidade que se transformou e se tornou referência em nível nacional e
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internacional, recebendo prêmios em várias áreas, como as da saúde e do

saneamento - aliás, Ipatinga foi uma das poucas cidades do nosso Estado e do País

que realizaram a construção de um aterro sanitário, em 1991. Os índices de

mortalidade infantil diminuíram na nossa cidade, a saúde bucal das nossas crianças

melhorou consideravelmente, sendo Ipatinga hoje comparada aos países do Primeiro

Mundo. Após esses 16 anos de conquistas e de implementação de um projeto

destinado, de fato, à nossa população, esta resolveu experimentar um novo projeto,

um direito que é democrático. Após as eleições de 2004, passamos a chamar o

projeto que permaneceu nos últimos quatro anos de “projeto da perseguição”, uma

vez que aconteceu a perseguição aos servidores; nossa cidade ficou abandonada,

suja, feia e triste. Em 2008, a população resolveu que queria retornar com aquele

projeto da participação popular. Assim disse um sonoro “não” nas urnas, e Chico

Ferramenta, candidato da força do povo, obteve quase 50% dos votos, nos quais

estava imbuída a vontade popular de retornar àquele projeto, que é o verdadeiro para

uma cidade e que todos os administradores devem ter. Todavia, infelizmente, nesses

últimos quatro anos do “projeto da perseguição”, Ipatinga não se apresentou mais na

imprensa como a cidade de qualidade de vida, mas sim de escândalos. Por exemplo,

saiu publicado no jornal “Estado de Minas” de ontem que a Justiça suspende

contrato. Faço questão de ler para V. Exas. trecho dessa reportagem do “Estado de

Minas”, mostrando esse escândalo que ocorre em nossa cidade. (- Lê:)

“A sociedade organizada, por meio da associação de moradores, levou ao

conhecimento do Ministério Público que elaborou a denúncia contra a Prefeitura, o

Prefeito e a Fundação de Desenvolvimento de Minas Gerais - Fundep -, atingindo

também advogados de Ipatinga. Contratada sem licitação, em agosto de 2007, por

R$748.000,00 para elaborar leis complementares ao plano diretor, a Fundep

terceirizou o serviço para o grupo de advogados liderados por Jésus Nascimento da

Silva, amigo pessoal do Prefeito. Além da subcontratação, o Ministério Público

questiona o conteúdo dessas leis complementares.” Vejam bem, Sras. Deputadas e

Srs. Deputados: “A coisa é tão escandalosa que a proposta das leis complementares,

elaboradas por uma equipe multidisciplinar, não passa de cópias das leis de Belo

Horizonte. Não tiveram sequer o trabalho de apagar o nome de ruas e bairros de Belo
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Horizonte”. Isso foi dito por Walter Freitas de Moraes Júnior, Promotor de Justiça de

Ipatinga. “O plano diretor da cidade, elaborado sem licitação pela Fundep por

R$393.000,00, também está sob suspeita do Ministério Público. Uma aberração

desse plano é que ele previa, por meio de artimanhas na elaboração da Lei de Uso e

Ocupação do Solo, o fim das áreas verdes da Usiminas.” O plano diretor propôs em

torno de 40% das áreas verdes de Ipatinga para fins de especulação imobiliária.

“Ainda bem que esse plano diretor está com a sua aplicação suspensa pela ação do

Ministério Público. Como mais uma comprovação do esquema montado por uma

gangue que ocupou a Prefeitura de Ipatinga,” - e que infelizmente continua lá - “temos

o documento esquecido” - com a estratégia e as artimanhas - “em cima da mesa do

Promotor Walter Freitas, que detalha o procedimento que seria adotado pela

Prefeitura para burlar a investigação do Ministério Público. Um dos trechos desse

documento afirma que a tática inicial era atender a determinação do Ministério

Público de suspender o contrato para obter um intervalo de inércia” - isso está escrito

no documento encontrado na mesa do Promotor público - “e, nesse compasso de

espera, regularizar a situação em face da legislação licitatória. Outro ponto do

documento avalia a situação difícil dos acusados e confirma que não houve nenhum

trabalho de especialistas para a elaboração das leis, que foram copiadas de cidades

vizinhas, e alerta que o Ministério Público tem provas da não-convocação de

especialistas, da fraude do processo licitatório e do descumprimento do contrato. A

Justiça de Ipatinga agiu suspendendo o pagamento da Fundep e determinou à

Prefeitura que implemente o processo de elaboração das leis complementares ao

plano diretor ‘com ampla consulta à população, efetiva publicidade dos atos e

participação de equipe multidisciplinar especializada’.”

Senhoras e senhores, esse desabafo que fazemos aqui é também para expor a

situação em que Ipatinga se encontra. Depois desse sonoro “não”, dito nas urnas em

5 de outubro, por força de liminar, hoje o projeto da perseguição de Sebastião

Quintão é que está lá, na Prefeitura. Estamos lutando com a população, pois ela não

quer isso. Como disse anteriormente, a cidade está sofrendo, está triste. Precisamos

fazer algo para que o Chico Ferramenta assuma a administração municipal, pois ele

não foi candidato por conta e risco dele próprio, e sim porque a Justiça Eleitoral
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determinou que ele fosse candidato. Quando foi pedida a impugnação do seu registro

em primeira instância, a Juíza deferiu-o dizendo que estava apto a ser candidato.

Depois, em 3/10/2008, ou seja, dois dias antes das eleições, o TSE também se

manifestou favoravelmente ao seu registro, dizendo que ele poderia, então, ser

candidato. Portanto, em momento algum, ele burlou a Justiça; em momento algum, foi

às urnas eletrônicas e colocou seu nome e sua foto para ser votado. Quem autorizou

foi a Justiça. Queremos fazer com que a justiça seja feita. Conclamamos o povo de

Ipatinga e todos os mineiros, porque não podemos permitir que a justiça praticada em

Ipatinga também seja praticada em outro lugar. Tenho certeza de que estamos no

caminho certo e conseguiremos resolver essa situação, com a graça de Deus, porque

Deus quer o melhor, e o melhor para Ipatinga é o projeto vitorioso de participação

popular, escolhido pela população no dia 5 de outubro.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Deputada Cecília Ferramenta, em

solidariedade a V. Exa., ao Chico Ferramenta e à maioria do povo de Ipatinga, quero

dizer que realmente nunca vimos uma situação igual a essa, em que o candidato

eleito com a maioria dos votos não tomou posse, e sim o outro candidato. Como disse

V. Exa., pedimos a Deus que a verdadeira justiça prevaleça o mais rápido possível,

para que o povo possa ter paz e tranqüilidade, com um governo de participação

popular que priorize as políticas públicas e respeite a população. É essa a mensagem

que deixamos. Mandamos um abraço fraterno a toda a equipe do Chico Ferramenta e

a toda a população de Ipatinga neste momento.

A Deputada Cecília Ferramenta* - Agradeço as palavras da Deputada Maria Tereza

Lara e concedemos aparte ao Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Deputada Cecília Ferramenta, gostaria

apenas de parabenizar V. Exa. pelo pronunciamento e deixar aqui a nossa

solidariedade. Achamos esse processo um absurdo. A vontade popular não foi

respeitada. Quase 50% da população de Ipatinga escolheu o Prefeito Chico

Ferramenta. V. Exa. está coberta de razão. A Justiça, que garantiu o deferimento da

candidatura do Chico, de modo algum poderia agir de forma contrária à vontade do

povo. E a população escolheu o Chico porque sabe do seu compromisso, sabe que

ele foi um dos melhores administradores de nosso país. Ele serviu como exemplo do
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modo petista de governar para várias Prefeituras de todo o País, até para Prefeituras

de outros partidos. É um exemplo a ser seguido no que diz respeito à ética, à

moralidade, à transparência, ao respeito, à inclusão social. Tenho certeza absoluta de

que a justiça será feita e a vontade do povo e a democracia prevalecerão.

Parabenizo, portanto, a Deputada Cecília Ferramenta. Esperamos que o Chico

Ferramenta seja o Prefeito, porque ele foi eleito e escolhido pelo povo.

A Deputada Cecília Ferramenta* - Muito obrigada, Deputado Weliton Prado.

Lembramos que, no dia 18 de dezembro, o Chico foi diplomado com 64.127 votos.

Foi escolhido, pois, pela maioria da população. Terminando, Sr. Presidente, gostaria

de deixar uma mensagem do nosso querido Guimarães Rosa para o povo de

Ipatinga, um povo corajoso, um povo que acredita, um povo que luta, que trabalha. “O

correr da vida embrulha tudo, a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa,

sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem.” Coragem, povo

de Ipatinga!

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago.

O Deputado Arlen Santiago* - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas, povo de

Minas Gerais. Temos acompanhado, nos últimos seis anos, as transformações que

Minas Gerais vem experimentando em conseqüência dos projetos e das ações que

estão sendo implementados pelo governo do Estado desde 2003.

O salto na qualidade da educação é algo excepcional. A política de regionalização

da saúde, pelos resultados alcançados, serve de inspiração para muitos Estados do

Brasil. A política de segurança pública, cujo principal resultado é a queda expressiva

nos índices de criminalidade, é apontada por especialistas como uma das melhores

do País e também serve de modelo para outras unidades da Federação. Na infra-

estrutura, as mudanças são gigantescas. Até 2010, ao que tudo indica, todos os

Municípios mineiros terão ligação asfáltica, fundamental para o desenvolvimento

socieconômico dos Municípios, graças ao programa Proacesso. Hoje, todos os

Municípios mineiros já contam com o serviço de telefonia celular, algo extraordinário,

pois, até meados do ano passado, quase a metade dos 853 Municípios mineiros não

podia falar ao telefone celular.
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É extraordinário também o trabalho que vem sendo feito pelo governo de Minas na

atração de investimentos para o Estado. Entre 2003 e 2008, foram contabilizados

mais de R$180.000.000,00 em investimentos, que vão gerar milhares de empregos e

mais renda para Minas e para os mineiros. Ouso dizer, entretanto, Sr. Presidente,

Deputados e Deputadas, que, entre tantas transformações que Minas vem

experimentando, nenhuma é tão significativa quanto a que estamos vendo nas

regiões mais carentes do Estado, como o Norte de Minas e os Vales do

Jequitinhonha e Mucuri. Essas regiões são prioritárias para o governo de Minas,

porque há um compromisso do Governador Aécio Neves de reduzir as desigualdades

regionais. E a prioridade para com essas regiões pode ser facilmente medida pelo

volume de recursos que estão sendo lá aplicados pelo governo estadual, seja na

saúde, seja na educação, seja na segurança, seja em projetos sociais, sejam em

projetos de desenvolvimento econômico. Amanhã mesmo, dia 18 de fevereiro, quarta-

feira, Sr. Presidente, o Governador Aécio Neves vai assinar ordem de serviço para

investimento de R$510.000.000,00 em obras de saneamento básico em 463

localidades atendidas pela Copanor, o que beneficiará 400 mil habitantes. A criação

da Copanor, subsidiária da Copasa, foi aprovada por esta Casa para atuar no Norte

de Minas e nos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus.

E ela, que gerou tanta polêmica nesta Casa, está dando uma contribuição decisiva

para mudar a realidade das populações dos Municípios mais carentes do Estado.

Do total do investimento, cerca de R$250.000.000,00 serão destinados às obras já

licitadas, que vão atender 92 Municípios, inicialmente, da área de abrangência da

Copanor. A empresa investirá R$143.000.000,00 na compra de materiais e

equipamentos, como tubos, reservatórios, hidrômetros, estações de tratamento de

água e esgoto. Serão também investidos R$83.000.000,00 na instalação de 26 mil

módulos sanitários. Serão, na verdade, construídos 26 mil banheiros. Pode parecer

absurdo, mas estamos no século XXI e milhares de moradores dessas regiões ainda

não têm um banheiro em casa.

Precisa ser destacado um aspecto fundamental em relação a esses investimentos

que serão realizados pela Copanor. Ao assinar amanhã, no Palácio da Liberdade, a

ordem de serviço para o início das obras, será também lançado o documento Trilha
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da Gestão. Esse documento estabelece diretrizes, procedimentos e recomendações

para padronizar e racionalizar o gerenciamento, o acompanhamento e a fiscalização

das atividades necessárias para a efetiva implantação dos serviços. Antes as ações

eram apenas licitadas e fiscalizadas. Agora serão também acompanhadas com

definições de metas, prazos, qualidade e padronização. Para isso o governo vai

contratar uma empresa gerenciadora e fiscalizadora das obras.

Hoje a Copasa está com obras de coleta e tratamento de esgoto nas sedes de 8

Municípios: Serro, Diamantina, Araçuaí, Itaobim, Almenara, Joaíma, Medina e

Coronel Murta; já estão licitadas e com ordem de serviço obras em mais 12 cidades:

Capelinha, Turmalina, Carbonita, Jequitinhonha, Berilo, Leme do Prado, José

Gonçalves de Minas, Couto de Magalhães de Minas, Francisco Badaró, Ponto dos

Volantes, Itinga e na nossa querida Salinas, que recebeu, na sexta-feira passada, o

nosso Vice-Governador Antonio Augusto Anastasia, que foi levar mais obras de

combate e convivência com a seca. As obras desses 20 Municípios vão exigir

investimentos da ordem de R$200.000.000,00. Por meio do Programa Nacional de

Desenvolvimento dos Recursos Hídricos - Proágua -, a Copanor vai iniciar, até junho,

a operação de serviços de água e esgoto em 19 localidades, além das que foram

feitas com investimento de R$15.000.000,00 em Salinas, quase R$2.000.000,00

agora em Taiobeiras, quase R$2.000.000,00 em Rio Pardo de Minas, quase

R$5.000.000,00 em Curral de Dentro. Até agora, com recursos do Proágua, foram

feitos investimentos em 29 localidades, como em Diamantina, Araçuaí e Minas

Novas, da ordem de mais R$30.000.000,00. Os recursos são do governo estadual e

federal, que entram, cada um, com 20% da verba, e do Banco Mundial, que banca

60% do projeto. Já pelo Programa Vida no Vale, criado pelo governo de Minas para

melhorar a qualidade de vida e promover condições para a prosperidade dos

primeiros 92 Municípios, a Copanor iniciará obras em 32 localidades. Esse

gerenciamento que está sendo contratado é uma forma de garantir que os recursos

públicos serão bem aplicados e que, de fato, trarão os benefícios esperados e

desejados pela população. Essa, aliás, tem sido uma prática deste governo, que, com

o Choque de Gestão, organizou administrativa e financeiramente o Estado para poder

investir mais no cidadão. Isso nos dá a certeza e a convicção de que as
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transformações que estamos presenciando em nosso Estado, em particular nas

regiões mais carentes, são duradouras e vão mudar, para muito melhor, a face de

Minas Gerais. Parabenizamos esta Casa, que soube entender as dificuldades e, em

momentos difíceis, votou leis como a lei delegada que deu ao Governador Aécio

Neves, ao Vice-Governador Antonio Augusto Anastasia e a esta equipe condições

para que o Estado gastasse menos com a máquina administrativa e mais com o

cidadão, principalmente das regiões carentes. Parabéns, Governador Aécio Neves!

Parabéns, Vice-Governador Anastasia! É isso que Minas quer. É disso que Minas

precisa. Quero também abordar outro tema. Caros Deputados Dimas Fabiano e

Doutor Rinaldo, este último membro da Comissão de Saúde, freqüentemente vemos

na televisão o problema da saúde pública no Brasil. Impressiona-me que neste país,

cuja mídia é espetacular, trabalha muito e conta com redes importantíssimas - Rede

Globo, Record, Bandeirantes, Rede TV - e com grandes jornais - “Folha de S.Paulo”,

“O Estado de São Paulo”, “Jornal do Brasil”, “O Globo”, “Estado de Minas”, “Hoje em

Dia”, “O Tempo” e tantos outros -, nenhum deles atente para o real problema da

saúde. No Piauí, o Governador Wellington deixa o maior hospital na sede da Capital,

em Teresina, com um cardiologista e um neurologista. Por que isso acontece no

Estado do Piauí, que é bem gerenciado por um homem que trabalha muito, pelo

Governador Wellington, que é do PT, que tem as melhores ligações com o Presidente

Lula, e hoje o governo federal detém 72% de todos os recursos? Há problemas lá, há

problemas no Rio de Janeiro, na terra do Ministro Temporão, e em todos os lugares.

O problema está claro, mas infelizmente a mídia não está olhando para onde ele está:

na tabela do SUS, Dr. Rinaldo, por uma consulta simples, o governo federal paga, há

mais de 15 anos, R$2,50. O Presidente Lula já deu dois aumentos para a diária do

CTI, e ela continua abaixo do custo. Quer dizer, o governo federal quer melhorar a

saúde com essa tabela, que não existe, que é absurda, que faz com que o Brasil

gaste menos “per capita” do que países como o Chile, a Argentina e a Bolívia -

gastamos pouco mais de R$100,00 por ano com o nosso povo. Então o problema é

simples: a tabela. Não dá para pagar um anestesista R$20,00, R$30,00 ou R$50,00

para fazer um procedimento. Deputado João Leite, se pegarmos um médico que

atenda pelo SUS num hospital filantrópico, veremos que receberá R$2,50 por
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consulta. Se ele atender 100 pessoas, serão R$250,00. Como, às vezes, ele está na

faixa de Imposto de Renda de 27,5%, esse valor ainda cairá quase 30% para atender

100 pessoas. Em Minas Gerais, o governo do Estado, por meio do Pró-Hosp,

complementa esse valor para que os hospitais não quebrem, e é por isso que ainda

estão sobrevivendo. Mas o médico não consegue mais trabalhar porque, no final do

mês, não dá para pagar o aluguel, a prestação do carro para correr de um hospital a

outro. Além disso tudo, da tabela baixa, todos os Estados ainda têm um teto. Montes

Claros, por exemplo, não pode fazer 80 cirurgias do coração porque o governo

federal não aceita tratar pessoal acima do teto. Então o problema da saúde será tema

por muito e muito tempo, porque não mexem na questão do subfinanciamento.

Temos de caminhar para fazer a prevenção, tratar dos diabéticos, dos hipertensos,

para que eles não venham a ser usuários de CTI no final. Mas, se continuar essa

ridícula tabela paga pelo Ministério da Saúde, vai-se falar de crise, de médico que

não quer ser contratado, de médico que não quer estar ali, porque não dá para

atender dignamente com o que é pago. E o médico que está lá, atendendo sem

condições, sem medicamentos, e que muitas vezes acaba perdendo o paciente, pela

doença, ainda poderá ser processado. Além disso, o que o governo federal quer por

meio da Previdência Social? Que, além dessa miséria que está sendo paga aos

médicos, o hospital, que não recebe nada naquele pagamento do médico, ainda

recolha para o INSS. Então, para saber o problema da saúde, caros amigos

jornalistas e amigos da mídia, é só pegar a tabela, levantar custos. Isso já foi feito

pelo Ipea, em 2002, e praticamente 95% dos procedimentos do SUS são pagos

abaixo da tabela. A crise na saúde tem muitas causas, mas a primeira delas é que

não há vontade política por parte do governo em mudar a tabela de procedimento do

SUS, para que os hospitais possam sobreviver e pagar decentemente não só aos

médicos, mas também aos laboratórios. Por exemplo, para tratar a leucemia, usa-se

o remédio chamado Glivec, que é caríssimo. Toda vez que um hospital compra o

Glivec e dá ao paciente, o hospital tem de tirar de algum outro lugar o valor de

R$1.000,00 para pagar apenas o remédio, sem ter dinheiro para pagar o restante do

procedimento necessário para tratar daquele paciente. De maneira que temos de

olhar para o problema, e o problema é a tabela do SUS, que realmente é ridícula. E o
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governo federal, com a popularidade que tem por causa de boas ações, não pode se

perder e se chafurdar nessa questão triste e dramática da saúde, principalmente dos

mais carentes, com uma tabela ridícula e irrisória como é a do SUS, que vem

tratando, ou melhor, maltratando os hospitais e a classe média. Muito obrigado,

Deputado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

assessores, servidores da Casa, imprensa presente, amigos que nos acompanham

pelas galerias e pela TV Assembleia, nas centenas de Municípios que sintonizam

esse canal, em breve os 853 Municípios do Estado estarão sintonizados; hoje este é

um elo entre os representados e seus representantes, os parlamentares desta Casa.

Tantas e tantas vezes, por mais que nos desloquemos até os rincões e os confins das

cidades do nosso Estado, torna-se impossível chegar a todos aqueles que depositam

em nós confiança e esperança e que nos trazem suas demandas dia após dia.

Sr. Presidente, falando em elo entre representantes e representados, nesta semana

retomaremos os trabalhos da Comissão de Participação Popular. Para mim, é uma

alegria permanecer ao lado do Deputado André Quintão, na Vice-Presidência dessa

importante Comissão, que contém características peculiares.

A Comissão de Participação Popular tem como característica ser a porta de entrada

da Casa do povo, que é a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Por meio das

audiências públicas e das reuniões especiais, todos os segmentos da sociedade vêm

- e deverão vir, cada vez mais - para manifestarem suas opiniões, serem ouvidos,

trazerem suas demandas, seus pedidos. No ano passado, no primeiro biênio, a

referida Comissão foi palco de inúmeras reuniões especiais e audiências públicas.

Aproveito a oportunidade para ressaltar o trabalho eficaz e eficiente do Presidente

Deputado André Quintão, bem como dos demais companheiros da Comissão

Popular: Deputados João Leite, Gustavo Valadares e Carlin Moura. Essa Comissão

me foi indicada pela querida colega Deputada Maria Tereza Lara, que agora retorna a

esta Casa. Considero-a uma grande amiga, pois, quando entrei nesta Casa, para

exercer este meu primeiro mandato, ela, de maneira carinhosa, acolheu-me e
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orientou-me a, se possível, participar da Comissão de Participação Popular.

Realmente ela estava coberta de razão; essa Comissão nos levou a produzir grandes

frutos e engrandeceu a legislatura da qual participamos.

Sr. Presidente, estou aqui, na verdade, para falar sobre o Projeto de Lei nº

972/2007, de autoria deste Deputado e do Deputado Fahim Sawan. É mais um

projeto de lei que trazemos a esta Casa e que se encontra sob a apreciação dos

nobres pares e das Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização Financeira.

Esse projeto já recebeu parecer pela aprovação e agora foi encaminhado à votação,

em 1º turno, no Plenário. Então é mais um projeto de lei que apresentamos em

defesa da vida, bandeira que, aliás, levantamos desde o primeiro dia em que

entramos neste Plenário e pisamos neste carpete azul. Esse nobre e importante

Projeto de Lei nº 972/2007, que apresentamos logo no primeiro ano deste mandato,

possui procedimentos para a identificação do recém-nascido e de sua mãe nos

hospitais e nas maternidades do Estado. Esse projeto foi apreciado nas Comissões,

com parecer pela aprovação, na forma do Substitutivo nº 1 apresentado, cujo teor

apresento: “Institui procedimentos que dificultem as tentativas de trocas ou as

retiradas de recém-nascidos dos hospitais e das maternidades do Estado sem o

acompanhamento da mãe; prevê a adoção de pulseira confeccionada em material

anti-alérgico - PVC - com bordas laterais delicadas, a ser usada por mãe e filho; a

pulseira somente será retirada após a saída do hospital ou da maternidade; determina

o exame de DNA quando ocorrer falha no procedimento de identificação; garante

controle rigoroso quanto ao fluxo de pessoas e de funcionários nas dependências dos

hospitais e das maternidades do Estado; e alerta os pais e familiares do recém-

nascido sobre as normas internas de segurança”.

Portanto, Sr. Presidente, gostaria que os nobres pares, Deputados e Deputadas

desta Casa, apreciassem em Plenário, com muito carinho, o Projeto de Lei nº

972/2007, tendo em vista que diz respeito a todos nós, a nossas famílias, sobretudo

às famílias mais carentes, que, infelizmente, têm sido vítimas desses percalços, ou

seja, têm sofrido com a troca e até com o rapto de recém-nascidos em maternidades

que não têm muita segurança ou que, de alguma maneira, estão mais expostas a

esses problemas.
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Então, com esse projeto, Sr. Presidente, queremos proporcionar maior segurança e

evitar que recém-nascidos sejam trocados equivocadamente ou, infelizmente,

algumas vezes propositalmente.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Nobre companheiro, Deputado Eros

Biondini, companheiro de caminhada da Renovação Carismática, quero cumprimentá-

lo pela sua atuação na Comissão de Participação Popular, como Vice-Presidente,

assim como o Presidente, Deputado André Quintão, e todos os outros membros. Eu,

que fui Presidente dessa Comissão, sei da importância da Participação Popular. Além

do mais, temos um governo federal, um governo democrático popular que prima pela

participação popular.

Neste ano, acontecerá a I Conferência Nacional de Segurança Pública, que irá

somar-se às conferências setoriais de mulheres e de promoção da igualdade racial,

da saúde, da educação, e de tantas outras. Pela primeira vez, agora acontecerá a

Conferência Nacional de Segurança Pública. Nossa Comissão já está discutindo o

assunto. Estou participando da Comissão de Segurança Pública e posso afirmar que

o nosso Presidente, Deputado João Leite, vem tratando desse assunto para que

também possamos contribuir com os temais atuais. A segurança é realmente um

tema atual no nosso país.

Pensando nisso, Deputado Eros Biondini, estou lembrando-me da sua atuação em

relação à juventude. Dessa forma, de público, assumo o compromisso de, junto ao

seu mandato, integrar-me na defesa da juventude. A vida dos jovens tem sido

banalizada. São inúmeros os jovens assassinados nos dias de hoje. Um exemplo

concreto disso acontece em Betim, em que cerca de 10 jovens, por semana, têm sido

assassinados. Esse trabalho que V. Exa. faz, conscientizando a juventude e levando

até ela um momento de reflexão sobre o valor da vida e da evangelização, para nós é

fundamental, tanto para a Comissão de Participação Popular quanto para a nossa

Comissão de Segurança Pública. Por isso, desde já, agradeço a integração dos

nossos mandatos com esses objetivos em defesa da vida.

O Deputado Eros Biondini* - Obrigado, Deputada Maria Tereza Lara. Tenho certeza

de que teremos muitos bons motivos para comemorar essa nossa participação,

juntos, não só na cidade de Betim e na Grande BH, mas também em todo o Estado
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de Minas Gerais, porque temos muitas afinidades na nossa conduta de ação e nos

nossos princípios.

Também quero aqui reportar o nosso trabalho na Colônia Santa Isabel, essa difícil e

árdua missão que nos foi confiada, de promover a reintegração de segmentos

marginalizados e prejudicados historicamente. Temos lutado pela conclusão do

processo de identificação das pessoas que receberão ajuda do governo federal, isto

é, que receberão a pensão vitalícia, por serem portadores de hanseníase. Tudo isso

será trazido para a Comissão de Participação Popular. Na verdade, já temos muitas

demandas de vários setores e segmentos da sociedade. V. Exa. falou muito bem

sobre os jovens.

Existe o movimento dos esqueitistas, que nos pedem ajuda para a construção das

pistas de esqueite na Capital e também em outras cidades, a fim de que tenham essa

distração, ocupando o seu tempo, o que é muito importante, uma vez que sabemos

que existe hoje uma indústria do crime e da droga, que quer cooptar os nossos jovens

e ceifá-los o quanto antes. Infelizmente, se não agirmos no combate e na prevenção

do uso de drogas, a nossa juventude estará cada vez mais exposta.

Deputada Maria Tereza Lara, V. Exa. falou sobre a reunião de segurança pública. A

Campanha da Fraternidade, que iniciaremos em alguns dias, levará à reflexão desse

tema, dizendo que a paz é fruto da justiça. Entre tantos temas que serão abordados,

está a reintegração ao seio da família e da sociedade dos que foram privados de

liberdade por praticar algum crime ou por usar drogas. Aí está todo o trabalho que já

desenvolvemos nas comunidades terapêuticas de Minas Gerais e mesmo fora do

Estado. Na sexta-feira, o Frei Hans, da Fazenda da Esperança, chegará a Belo

Horizonte. É um grande amigo e incentivador do nosso trabalho e trará um material

didático que tem proposto a todo o País. Este será entregue às mãos do Vice-

Governador Antônio Junho Anastasia a fim de que seja apreciado para ser avaliada a

possibilidade da sua implementação nas escolas. O material trata, principalmente, da

prevenção do uso de drogas. Nas Apacs, atuamos com bastante vigor. No Rebanhão,

em Betim, lançaremos um documento de apoio à criação de uma unidade da Apac na

cidade de Betim e sobre o sistema prisional, oferecendo ao nosso povo uma reflexão

para que os detentos, os infratores, sejam recuperados para o próprio bem e também
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para o da sociedade. Centenas, milhares de pais e mães nos procuram desesperados

pensando que um filho morrerá nas mãos de traficantes ou se tornará um deles. Com

a Campanha da Fraternidade, percebemos que podemos proporcionar a terceira via:

a recuperação das pessoas que, por ventura, tiveram o seu caminho desviado. Isso

dá esperança às famílias e à sociedade. Ao se debater o tema, percebemos que há

privação de liberdade dos que estão condenados e também das famílias que estão na

sociedade, muitas vezes privadas de segurança.

Sr. Presidente, concluo salientando, mais uma vez, a importância do Projeto de Lei

nº 972/2007, que trata da proteção ao recém-nascido para que não haja troca em

maternidades e hospitais da rede pública estadual, o que tem sido divulgado pela

imprensa. Estou certo de que os nobres pares o apreciarão em Plenário com carinho.

Peço que nos dêem, o quanto antes, esse voto de confiança, aprovando-o em 1º

turno e depois em 2º turno, para sanção do Governador. Assim, poderemos ver a lei

em prática.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta* - Caro Presidente Deputado José Henrique,

companheiros, saúdo a imprensa mineira, que, mais uma vez, às vésperas do

carnaval, está cobrindo os trabalhos desta Casa. Um abraço muito especial à região

norte-mineira, à região do Jequitinhonha.

Sr. Presidente, em primeiro lugar, trago os meus cumprimentos ao Deputado

Marcus Pestana, Secretário de Estado da Saúde, pela agilidade e pela eficiência com

que o Estado está tratando a dengue, pois certamente teremos uma epidemia em

2009. Minas Gerais saiu na frente com algumas ações. Essas ações merecem nosso

reconhecimento, não apenas como médico, mas também como Vice-Presidente da

Comissão de Saúde que tomou posse hoje, pela manhã, que certamente será

parceira do nosso Secretário, do nosso Governador, dos nossos Prefeitos e do nosso

povo nas ações de combate à dengue no Estado. No ano passado, houve alguns

episódios tristes para a população mineira. Cidades evoluídas e importantes do

Estado apresentaram índices jamais imaginados de casos de dengue, o que chamou

a atenção. Mas é importante dizer que só haverá solução definitiva para as
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sucessivas epidemias de dengue que têm assolado o Estado e o País no momento

em que tivermos um programa eficiente de combate à pobreza e à falta de

saneamento nas diversas regiões. Ainda temos índices altos de Municípios sem

nenhum tipo de ação epidemiológica e de saneamento. Nos Vales do Jequitinhonha e

do Mucuri, há um alto índice de Municípios que não possuem qualquer tipo de

tratamento de esgoto sanitário. Muitas localidades ainda têm o esgoto correndo

praticamente a céu aberto. É impossível falar no combate à dengue quando grande

parte dos nossos Municípios ainda têm esse problema de ordem epidemiológica.

Deixo nosso reconhecimento pelo esforço do governo Aécio e do Secretário Marcus

Pestana, que, de maneira heróica, apresentam programa preventivo de educação da

população, chamando sua atenção para a sua responsabilidade no combate à

dengue, colocando nas ruas os fumacês para tentar matar os mosquitos adultos e

fazendo campanha educacional para que a população tenha responsabilidade de não

deixar água parada. São atos heróicos, eficientes em parte, mas é o momento de

Minas Gerais e o País começarem a pensar seriamente em termos de índice de

100% de saneamento dos Municípios e das localidades. Estamos vendo um

programa do governo federal de transposição do Rio São Francisco, e praticamente

99% das cidades mineiras ribeirinhas jogam esgoto dentro do rio, a céu aberto e sem

nenhum tipo de saneamento básico. Precisamos encarar 2009 como o ano do

desafio, para que Minas Gerais tenha a maioria dos seus Municípios saneados e com

a rede de esgoto colhida e tratada, evitando a poluição dos rios. Do contrário, haverá

epidemias de dengue e de cólera, como ocorreu recentemente no Município de Pedra

Azul, que teve as duas epidemias. Temos esse grande desafio a ser cumprido. Ficam

os nossos cumprimentos ao Secretário Marcus Pestana pela eficiência e pelo gesto

heróico, pela sua bravura e resistência. Em contrapartida, o governo federal está mais

preocupado com outros assuntos do que em trazer o saneamento a 100% dos

Municípios brasileiros, e Minas Gerais tem de sair à frente.

O principal assunto que me traz à tribuna é relativo à Copanor. Aliás, são assuntos

interligados. A Copanor é uma subsidiária da Copasa criada pelo governo Aécio

Neves, votada nesta Casa, e nasceu com a incumbência de levar água tratada e

saneamento aos Municípios do Norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha e do Vale
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do Mucuri. Estou recebendo um convite do Governador Aécio Neves para que

amanhã, 18 de fevereiro, quarta-feira, às 11 horas, possamos estar presentes no

Palácio da Liberdade para testemunhar e assistir à assinatura de convênios de 92

Municípios do Jequitinhonha, do Mucuri e de parte do Norte de Minas, que estão

recebendo a ordem de serviço para que a Copanor possa agir e ter uma atuação não

só nas suas sedes, mas também nos Distritos e nos povoados, levando água tratada

a centenas de milhares de pessoas daquelas regiões. Primeiro, gostaria de

cumprimentar o Governador Aécio Neves pela feliz iniciativa da criação da Copanor.

Cumprimentá-lo também por ter, efetivamente, priorizado essas regiões, separado

recursos na ordem de R$547.000.000,00 para compor o caixa da Copanor e por ter

condições de, numa só canetada, dar a ordem de serviço em 92 Municípios dessas

regiões. Também gostaria de cumprimentar o companheiro Márcio Kangussu,

nascido no Jequitinhonha, pessoa eficiente, um grande amigo nosso, que foi

Deputado Estadual e hoje é Diretor-Presidente da Copanor. Ele, efetivamente, tem a

sua parcela de responsabilidade nesse grande projeto em que está sendo dada a

ordem de serviço por meio do Governador Aécio Neves. Já estivemos com o Vice-

Governador, Prof. Anastasia, e com o Governador Aécio Neves, a quem passamos a

necessidade de se expandir as atuações da Copanor para o Norte de Minas. Hoje, o

responsável pelo abastecimento humano do Norte de Minas é a Copasa. O Norte de

Minas faz parte da Copanor, e a Copanor, prioritariamente, está agindo no

Jequitinhonha e no Mucuri. Chegou a hora, agora que já foi dada a ordem de serviço

para essas regiões, de a Copanor caminhar, estender suas ações à região Oeste do

Norte de Minas, atingindo mais de 100 Municípios no Norte e no Noroeste de Minas,

para atender e socorrer a nossa população.

Já iniciaremos, caro José Henrique, a partir de março, o primeiro mês da seca de

2009 do Norte de Minas. Em 2007, tivemos praticamente sete meses de seca; em

2008, foram quase nove meses de seca; e agora, em 2009, com o término das

chuvas - choveu muito, graças a Deus, em novembro, dezembro, janeiro e parte de

fevereiro -, temos de nos preparar para a seca que se inicia em março e certamente

irá até agosto, setembro e outubro deste ano.

Dentro de três ou quatro meses, algumas regiões não terão sequer a água para
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matar a sede do povo do Norte de Minas. Perdemos, no ano passado, mais de 180

mil cabeças de gado. Cento e oitenta mil reses morreram no Norte de Minas. O

exército teve de contratar dezenas de caminhões. A Copasa teve de contratar

dezenas de caminhões para levar água para matar a sede no Norte mineiro. E

veremos novamente esse filme se repetindo a partir de março.

A única chance que temos de dispensar os caminhões-pipa, não precisar mais

perfurar poços artesianos nem distribuir canos, a fim de levar água para as pessoas,

é a presença efetiva da Copanor no Norte de Minas.

Amanhã, caro Deputado Wander Borges, homem feliz que não passa pelo período

de seca na região, cumprimentaremos o Governador por essa ordem de serviço em

92 Municípios da região do Jequitinhonha e do Mucuri, que, dentro de alguns meses,

não terão mais o problema da falta de água para o abastecimento humano. Faremos

um esforço maior e pediremos ao Governador que estenda essas ações para o Norte

de Minas. Legalmente há condições para isso. O projeto de criação da Copanor foi

elaborado para atender à região do Norte de Minas, Jequitinhonha e Mucuri.

Esperamos que, neste ano de 2009, a Copanor possa efetivamente avançar para

dentro do território norte-mineiro, ter suas ações perfurando mais poços artesianos,

construindo adutoras e barragens e atendendo a milhares de pessoas, de

companheiros, que, dentro de quatro meses, estarão desesperados, querendo água

para beber, matar a sede.

Ficam aí os nossos cumprimentos ao Governador e também a nossa esperança.

Aliás, a esperança nunca morreu na nossa região e está sempre presente, fazendo

parte da índole do Norte; a esperança em Deus, nos homens e na nossa região, uma

das mais ricas do País. As terras do Norte de Minas são as mais férteis de todo o

País. O que falta ali é água - ou melhor, não falta água, que, durante 4 meses, cai em

abundância, mas sim ações para represar e distribuir racionalmente essas águas ao

longo dos 12 meses. Temos certeza de que um dia não mais usaremos a tribuna para

pedir o que é mais elementar e básico: água para beber e matar a sede do norte-

mineiro.

Algumas outras regiões estão ligadas em projetos muito mais avançados, mas

infelizmente ainda engatinhamos nesse ponto. A água para nós é sagrada e é tudo
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para o norte-mineiro. Confiamos em Deus e nas ações do homem.

Meu caro Ruy Muniz, tenho certeza de que as mesmas ações da Copanor estarão

presentes, pois Márcio Kangussu, Presidente-Diretor, é companheiro e amigo, aliás,

sensível, porque é da região. Queira Deus que um dia o nosso Governador Aécio

Neves, que também conhece a nossa região e a atende, vença as resistências dentro

do partido e seja para o Brasil o grande Governador, assim como o é para o povo

mineiro e norte-mineiro. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Leitura de Comunicações

O Sr. Presidente - Comunicação do Deputado Dimas Fabiano, indicando o

Deputado Pinduca Ferreira para Vice-Líder do PP. Ciente. Publique-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Almir Paraca, solicitando a palavra pelo art.

70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras Deputadas,

público presente e público da TV Assembleia, inicialmente trago novamente um

apelo, renovando uma manifestação que fazemos chegar a todos os colegas e, de

maneira especial, ao governo do Estado, que diz respeito ao Programa Luz para

Todos. Todo fim de semana, voltando às nossas bases eleitorais, percorrendo

regiões do interior de Minas Gerais, deparamo-nos com uma cobrança insistente e

permanente: “Quando o Programa Luz para Todos será retomado?”. Quando os

milhares e milhares de pequenos produtores rurais, que insistem em não ampliar os

indicadores do êxodo rural, permanecendo em suas propriedades, tentando tirar

delas o sustento de suas famílias, terão acesso a esse bem essencial, a energia
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elétrica? O Programa Luz para Todos vem sendo executado em todo o território

nacional, e infelizmente, em Minas Gerais, na área de cobertura da Cemig,

praticamente há um ano e meio, o programa foi suspenso. Vejam vocês que, há um

ano e meio, um programa dessa natureza, dessa envergadura e dessa importância

está suspenso, sem um único atendimento. O que a Cemig vem fazendo no interior

do Estado é, na verdade, adiar, protelar. A essa altura, os funcionários estão sem

justificativa, pois já anunciaram, por inúmeras vezes, a retomada desse programa e,

infelizmente, nada se concretiza, as obras não são reiniciadas. Trazemos novamente

esse apelo. Quero repetir que, nesta Casa, não há um único Deputado que não tenha

essa demanda em sua base. Todos nós temos nem que seja uma fatia de base

eleitoral no meio rural, no interior do Estado e, por onde andamos, a cobrança é

insistente e permanente em relação a isso. Não podemos mais esperar, Dr. Hely, por

esse programa essencial para interiorizar o desenvolvimento. Reconhecemos

plenamente que muita coisa boa tem sido feita pelo Governador do Estado. Em nossa

região - o senhor a conhece bem -, o Alto Paranaíba, o Noroeste, quantas e quantas

cidades estão sendo beneficiadas pelo Proacesso, que muda o perfil das nossas

cidades, da nossa região, mas é fundamental que o Programa Luz para Todos, uma

parceria do governo federal com o governo do Estado, seja retomado de fato e

chegue a tantos e tantos proprietários rurais que aguardam esse benefício.

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte) - Cumprimento o nobre Deputado Almir

Paraca pelo muito que tem feito em sua região do Noroeste, principalmente em

Paracatu, sua cidade natal, onde teve a honra de ser Prefeito, trabalhar muito e dar

àquela cidade muita dignidade. Hoje há uma feliz coincidência, pois, por duas

reuniões, estivemos juntos para cuidar do Luz para Todos. Realmente há uma

cobrança muito grande em relação a isso em todo o Estado, principalmente no

Jequitinhonha, no Noroeste e no Alto Paranaíba. A título de informação, acrescento

que parece que as nossas cobranças foram ouvidas.

Ao que parece, de acordo com reunião da direção da Cemig em Patos de Minas

com as lideranças políticas, principalmente os Prefeitos do Alto Paranaíba e do

Noroeste, a notícia que temos é de que o convênio foi assinado. Como é do seu

conhecimento, a Emater é que faz os diagnósticos e elabora os critérios para
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selecionar as inscrições feitas de maneira desorganizada. Estabelece os critérios de

IDH considerando a repercussão na educação e na saúde, o número de localidades

rurais onde há luz. A seleção e esse diagnóstico devem ser feitos de forma bastante

objetiva pela Emater, parceira desse empreendimento no Estado, contando com o

apoio do governo federal - devemos dizer isso em alto e bom som. Além do

Proacesso, que está mudando o nosso cenário, o Governador Aécio Neves fez

inaugurações e pavimentou centenas de Municípios, ligando as estradas principais. O

programa já está cumprido em mais da metade e termina em 2010, com 224

Municípios contemplados. No que se refere à iluminação rural no Alto Paranaíba, na

reunião de ontem com Prefeitos e técnicos da Cemig foi feita licitação com a empresa

vencedora, que é de Uberaba. Os procedimentos para materializar todo o projeto de

iluminação serão iniciados. Houve depoimentos de vários Prefeitos, que estão

tomando as devidas providências, porque esse projeto terá a participação do governo

federal principalmente, do governo de Minas e dos Municípios. A Emater seria a

atividade-meio para conseguir a atividade-fim, que é a iluminação que todos

desejamos. Parece que também foi feita a seleção de um lote de solicitações do

Jequitinhonha, nos locais mais distantes, onde a iluminação ainda não chegou. Essa

notícia também é boa. Para este ano, nas regiões do Noroeste, do Alto Paranaíba e

de parte do Jequitinhonha, o número de ligações será substancial. Segundo

informações, já está havendo licitação. Não sei qual é a regional na sua região. É

Paracatu ou João Pinheiro?

O Deputado Almir Paraca* - Paracatu.

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte) - Talvez haja alguma informação nesse

sentido, do ponto de vista técnico, com a seleção do Noroeste, com critérios de

prioridades bastante claros, de acordo com carências que caracterizam o Brasil.

Geralmente há solicitações três ou quatro vezes maiores. A notícia boa é que o

Governador está atendendo as solicitações a partir deste mês, materializando a

construção das redes. Isso ocorrerá neste ano, com números bastante consideráveis.

Em 2010, esperamos não ter mais nenhuma casa sem iluminação na zona rural. É

essa a informação que temos. Gostaríamos apenas de acrescentá-la à sua fala, que

é pertinente.
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Há vários governos, aguardamos o Luz para Todos, agora com essa tríplice aliança,

a participação dos Municípios, a dupla aliança entre o governo estadual e o federal,

que está destinando um dinheiro substancial para a execução desse projeto. Então

depende da boa-vontade do Estado, que está bem-caracterizada.

Queremos agradecer de antemão e pedir, cada vez mais, o empenho do

Governador Aécio Neves e de sua equipe, que tanto têm feito por Minas Gerais,

trabalhando em várias frentes. Hoje mesmo foi lançado um programa de estudos

internacionais sobre os recursos hídricos, principalmente os de água doce. Será

instalado em Frutal um instituto, numa parceria do governo federal, do governo Lula,

com o governo do Estado.

Ficamos felizes e queríamos corroborar com sua fala. Urge que esse projeto

adquira uma velocidade maior para que, em 2010, não tenhamos de assumir aqui

essa posição de cobrar luz para todos. Obrigado, Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca* - Agradecemos ao nobre Deputado Hely Tarqüínio e

solicitamos da Presidência um pouco mais de tempo para concluirmos o nosso

raciocínio.

O que temos a lamentar é exatamente essa demora de um ano e meio para retomar

o programa, principalmente porque hoje não tenho mais coragem de ir a público, nas

minhas bases eleitorais, afirmar que a Cemig vai retomar o programa Luz para Todos

em tal mês, porque foram inúmeras as vezes em que a Cemig anunciou, para o mês

que vem, para daqui a dois ou três meses, que retomaria o programa, mas até hoje

isso não ocorreu. O último anúncio foi o de que iniciaríamos o ano de 2009 a todo o

vapor com as empreiteiras já contratadas, assumindo esse programa decisivo e

fundamental para interiorizar o desenvolvimento.

Agora o que temos a lamentar ainda mais é que sabemos que o contexto muda. A

vida é muito dinâmica. E hoje, em plena crise financeira internacional, sobre aqueles

recursos que estavam aprovisionados há mais de um ano e meio, permitindo que o

programa não precisasse ser interrompido em Minas Gerais, certamente hoje parcela

substancial desses recursos serão consumidos por essa crise e pela majoração dos

preços, fruto desse momento que estamos vivendo. Portanto essa nossa cobrança

insistente, mais uma vez, para que a região Noroeste de Minas, assim como o Norte
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de Minas e o Jequitinhonha, seja priorizada, principalmente em virtude da presença

do programa do governo federal Territórios da Cidadania, que garante que programas

federais sejam priorizados nas áreas dos territórios da cidadania. É o caso do

Noroeste de Minas, de vários Municípios do Norte de Minas e também do

Jequitinhonha.

O último registro, Sr. Presidente, é a respeito da nossa visita à Fundação Caio

Martins na unidade de Esmeraldas, próximo a Belo Horizonte, na última sexta-feira,

acompanhados do Presidente da Fundação, Dr. Cloves Benevides. Pudemos

constatar que realmente essa instituição tem um mérito muito grande, uma história

muito bonita e um trabalho que não pode ser interrompido, que tem de ser

restaurado, tem de ser recuperado, porque são inúmeros os jovens adolescentes e as

crianças que são ali assistidos. Trata-se de seis unidades da Fundação Caio Martins

em Minas Gerais ao longo da bacia do Rio São Francisco.

Estamos aqui também para reconhecer a dedicação, o esforço e a atenção do Dr.

Cloves Benevides, hoje também Presidente da Fundação Caio Martins, associando

essa função com a de Subsecretário de Combate às Drogas, na Secretaria de

Esportes e Juventude. Precisávamos de que o governo do Estado voltasse os olhos,

com vem fazendo, para a Fundação Caio Martins, ampliando o orçamento, como já

sinalizou, e tendo, de fato, essa atenção, esse olhar carinhoso, comprometido com a

história de atendimento a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade

social. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Vem à Mesa requerimento do

Deputado Gilberto Abramo, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno

para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Getúlio Neiva. A Presidência

defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o

Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Obrigado, Sr. Presidente. Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, senhores telespectadores, voltamos à tribuna, aproveitando o embalo dos

vários pronunciamentos, para fazer alguns esclarecimentos. O Deputado Almir

Paraca discorreu sobre a questão do Luz para Todos com muita propriedade,
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exigindo que se acelerasse esse processo. Gostaria apenas de fazer um

esclarecimento, Sr. Presidente. Fui coordenador do Luz para Todos na nossa região,

no Mucuri e no Jequitinhonha. Conheço bem o convênio, bem como o contrato.

Lembro-me de que, em abril de 2007, tivemos uma reunião pesada em Araçuaí. Eu

disse, de forma clara, para os Prefeitos e para as lideranças que lá compareceram,

que, tanto no âmbito estadual como no federal, especialmente em relação ao pessoal

de Furnas, havia um grande engano sobre as informações que estavam sendo

prestadas à população. Disse, até de forma forte: estão mentindo para vocês, o

programa não vai prosseguir, está acabando, os recursos já acabaram. No contrato

do Luz para Todos feito com o governo federal, Minas Gerais participa com 75% das

verbas. Contradigo um pouco, nesse aspecto, o Deputado Hely Tarqüínio, repetindo

que Minas participa com 75% dos recursos, e o governo federal com 25%.

A Cemig, desde janeiro de 2007, já havia solicitado ao governo federal a ampliação

do convênio para cumprir aquilo que demagogicamente as pessoas prometeram para

os produtores rurais do nosso Estado. Prometeram que cada casebre rural seria

eletrificado. O convênio, com base nos levantamentos feitos em julho de 2004, previa

a eletrificação de todas as propriedades rurais, e não de todas as casas rurais.

Mentiram. Fez-se demagogia ao longo desse tempo todo. A turma contratada por

Funas para fazer a propaganda eleitoral na zona rural foi ampliando essa informação

de que cada casebre, cada casa teria luz. Erraram de objetivo, pois o objeto do

convênio era toda propriedade rural, e não cada casa rural. Posteriormente, então,

negociou-se um novo projeto. Cerca de quatro ou cinco meses atrás, o governo

federal resolveu firmar um novo convênio com a Cemig - desde de 2007. O governo

Lula federalizou o programa estadual de eletrificação rural que já existia. O Estado de

Minas já fazia, e sempre fez, desde o governo Tancredo Neves, projetos de

eletrificação rural subsidiados, com base no trabalho conjunto do Estado e da

Prefeitura. Então o governo federal resolveu fazer como fez no PAC. As verbas do

PAC são recursos já existentes no Orçamento de cada Ministério. Juntam-se essas

verbas todas e transformam-nas no PAC. Dão um título, um nome a elas, para

poderem vender a imagem e a idéia. No Luz para Todos, aconteceu dessa maneira.

Enganaram-se os produtores; enganaram-se os fazendeiros. Além desse aspecto
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negativo de não atender a todas as casas existentes em cada propriedade rural,

cometeu-se ainda outro equívoco. Este, na verdade, foi um erro bom. Muitas pessoas

voltaram para a zona rural e muitas novas casas foram construídas com o

lançamento do programa Luz para Todos. Um dos dramas do homem que mora no

campo é não ter energia elétrica para ligar uma geladeira, uma televisão, um rádio

para escutar a notícia. Não havia conforto no campo. Realmente o Luz para Todos é

um grande programa, mas é preciso eliminar esses equívocos, esses erros de

informação, os quais denunciei numa audiência desta Assembleia Legislativa

realizada em Araçuaí, em abril de 2007. Já mentiram muito, agora vamos concertar o

erro. Com certeza, o que podemos informar ao Deputado Hely Tarqüínio e ao

Deputado Almir Paraca é que houve problema na licitação e esta só sairá no próximo

dia 27 de março. Então obras, só em abril. Não adianta iludir o povo falando que as

obras começarão. Não há restrição de território, a Cemig tem feito tudo palmilhado

com empresas que atingem todo o território do Estado. O programa voltará, o

governo federal já o assinou, a Cemig já fez a licitação. A licitação apresentou

problema, e nova licitação será aberta no dia 27 de março. Não vamos mais iludir o

povo: obras do Luz para Todos só a partir de abril, elas não acontecerão antes.

Em segundo lugar, agradeço à Mesa. Desde 2007, aqui compareço reclamando da

falta de uma súmula dos projetos que são apresentados para votação. Hoje fiquei

muito alegre porque, a partir de hoje, a assessoria de imprensa da Assembleia

colocou à disposição dos Deputados o BIP. O Deputado Sargento Rodrigues sabe da

queixa. Falamos com o Prof. Hely Tarqüínio que diligenciasse o assunto junto à

Mesa, já que não se podia fazer uma súmula mais detalhada de cada projeto, para

que não viéssemos aqui votar sem saber o que continha o projeto. Alguns projetos

passam por algumas comissões, não por todas, e o Deputado não tem conhecimento

de todos. Eles chegavam aqui com aquele texto pequeno, e nós sem entendermos o

que estávamos discutindo. Então, muito obrigado, direção da Casa, por não terem me

respondido como haviam feito por três vezes: “Está na internet”. E daí que está na

internet? Isso tem de estar na mão do Deputado na hora da discussão dos projetos

em Plenário. Portanto agradeço o cumprimento dessa providência. O BIP, que serve

à assessoria de imprensa, agora já serve também aos Deputados. Não só a imprensa
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estará bem informada, mas também os Deputados no momento da discussão do

projeto no Plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. O

Deputado Carlos Pimenta ressaltou a importância do encontro que acontecerá

amanhã, às 11 horas, para o lançamento da Copanor: a autorização para obras em

92 Municípios dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha. Faço apenas uma pequena

correção quando ele diz que não começou no Norte de Minas. Na lista, há vários

Municípios do Norte de Minas que também foram incluídos na primeira fase das

obras. O que aconteceu? Muitos Prefeitos tiveram problemas com as Câmaras

Municipais, que não aprovaram o ingresso desses Municípios na Copanor. Conheço

um caso específico em que a concessão era prevista para 15 anos; os Vereadores

resolveram reduzir para 5 anos, mas o contrato não pode ser alterado, tem de ser de

15 anos, renovável por mais 15 anos. Então as Prefeituras não se habilitaram na

Copanor. Temos aqui a relação dos 92 Municípios que serão beneficiados com as

obras da Copanor de rede de esgoto e água tratados nos Vales do Mucuri e do

Jequitinhonha e no Norte de Minas. Claro que quem andou mais rápido aprovou a lei

mais depressa, quem firmou logo o convênio terá prioridade; os demais aguardarão

uma próxima licitação. Amanhã, realmente teremos, no Palácio da Liberdade, uma

grande festa, em que 92 Municípios, com o Governador Aécio Neves, assinarão o

início das obras.

Sr. Presidente, cumprimento o pessoal da minha terra, de Teófilo Otôni: o Cb.

Celso, o Bispo D. Diogo, o Pe. Joel e sobretudo o Vereador Dedeu Baterias, Eduardo

Sulz. Amanhã será inaugurado o projeto Cidadão.NET na igreja da Vila Pedrosa.

Queremos cumprimentar essas pessoas, especialmente o Bispo D. Diogo e o Pe.

Joel, que permitiram que o projeto Cidadão.NET funcionasse na área da igreja. Esse

é o nosso agradecimento. Agradeço também ao Governador Aécio Neves por ter-nos

comunicado que inauguraremos, no dia 19, o Centro Solidário de Educação Infantil,

uma bela obra feita pelo Servas, que atenderá crianças dos Bairros São Cristóvão,

Vila Ramos e Vila Betel.

Trata-se de uma obra do Servas, definida pelo Governador Aécio Neves. Um

benefício a mais para Teófilo Otôni. Só lamento que o governo do Estado, o Servas e

outras entidades continuem fazendo inaugurações em dias em que temos de estar
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aqui, obrigatoriamente, portanto quando os Deputados não podem comparecer a

elas. Já fiz aqui um apelo, e o faço, mais uma vez, para que marquem as

inaugurações para as segundas e sextas-feiras. Em Teófilo Otôni, não há aeroporto,

portanto não existe linha aérea para podermos chegar lá e voltar no mesmo dia para

a Assembleia, a fim de cumprir a nossa obrigação de Deputado. É muito ruim marcar

a inauguração de uma obra para o mesmo momento em que o Deputado tem de estar

no Plenário, pois deixamos de comparecer ao evento, e as pessoas, às vezes, não

ficam sabendo que lutamos tanto por aquela obra. Não somos Deus, onipresentes,

por isso não podemos estar lá e cá. Por isso é muito ruim os Secretários de Estado e

dirigentes de órgãos marcarem inaugurações às quais os Deputados deveriam

comparecer - por serem obras para cuja conquista ele trabalhou -, e isso não é

possível, uma vez que elas são marcadas exatamente para os dias em que temos de

estar no Plenário ou em reunião de Comissão.

Quero ainda, Sr. Presidente, agradecer ao Deputado Agostinho Patrus Filho a

nomeação de um chefe para o Sistema Nacional de Emprego - Sine -, de Teófilo

Otôni. A Sedese de lá funcionava sem esse profissional, e agora tomou posse nesse

órgão o Sr. Juraci Pereira Júnior. Ele é de Divisópolis e tomou posse em Teófilo

Otôni.

Finalizando, Sr. Presidente, vou falar a respeito de um assunto do qual não gostaria

de falar mais, porém infelizmente tenho de fazê-lo. Em setembro do ano passado,

apresentamos a denúncia de que a Prefeitura de Teófilo Otôni, embora recebendo

normalmente os recursos do SUS e um volume de dinheiro enorme do governo do

Estado, especialmente para o Pro-Hosp e outras providências, como custo para

treinamento... Só para se ter uma idéia, Sr. Presidente, em 2007 o governo do Estado

investiu R$16.000.000,00 na macrorregião de Teófilo Otôni; em 2008,

R$14.000.000,00. Em setembro, denunciamos o Hospital Santa Rosália. Trata-se de

um hospital de altíssima resolução que existe na nossa região e o único grande

hospital com resolubilidade máxima. Esse hospital tinha um crédito de

R$3.000.000,00 na Prefeitura de Teófilo Otôni e não o recebia. Agora vejo aqui que a

dívida aumentou, foi para R$3.500.000,00. Lamento que isso aconteça, porque

denunciamos o fato e politicamente fomos prejudicados. A própria direção do hospital,
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com medo de não receber, fez média com a Prefeitura desmentindo aquilo que eu

falava. Hoje eles apresentam uma planilha de um débito da Prefeitura de Teófilo

Otôni com o Hospital Santa Rosália de R$3.500.000,00, embora o governo do Estado

esteja repassando, religiosamente, as verbas do Pro-Hosp, e, sobretudo, o SUS

nacional continue repassando recursos para a nossa cidade.

É lamentável que isso aconteça, porque lá, recentemente, foi feita uma vistoria no

hospital municipal, desativado e reativado com recursos do governo do Estado.

Coisas assustadoras estão acontecendo no pronto-socorro e no Hospital Municipal de

Teófilo Otôni. Vejam o laudo técnico: todos os itens pactuados, no repasse do

governo do Estado com a Prefeitura, em indicadores de gestão não foram cumpridos.

Nenhum item pactuado foi cumprido nesse hospital municipal. Quanto ao quadro de

enfermagem, este é interessante, porque lá existem seis médicos plantonistas e

apenas um enfermeiro para atender em cada plantão de seis médicos. Como um

enfermeiro vai se virar para atender o paciente? Um enfermeiro só, atendendo ao

serviço de seis médicos. Esse quadro torna-se cada dia mais complicado. Quanto às

pactuações feitas, diz o documento: até o momento, não foram realizadas nenhuma

das capacitações pactuadas. Quer dizer, o Estado colocou dinheiro à disposição para

o treinamento de pessoal, para a melhoria da qualidade de mão-de-obra - aliás, para

a melhoria salarial dos servidores municipais, que vão aperfeiçoar sua capacitação, o

seu desempenho -, mas nenhum item foi cumprido. Isso me preocupa, Sr. Presidente,

no momento em que o Estado coloca à disposição da Prefeitura R$16.000.000,00,

em 2007 e R$14.000.000,00, em 2008, e a falta de gestão não deixa acontecer o

benefício para o povo. A situação da saúde, apesar desses investimentos fortíssimos,

é terrível.

Vários Deputados da Comissão de Saúde estiveram lá para confirmar isso, em

2007. Por causa da minha denúncia e da visita da Comissão de Saúde da

Assembleia, o Governador Aécio Neves determinou ao Secretário Marcus Pestana

que liberasse um grande volume de recursos para Teófilo Otôni. É lamentável, dois

anos depois, sabermos que o dinheiro está depositado, está em caixa, mas as obras

não são realizadas. Não se capacita o pessoal, não se corrigem os erros de gestão.

Há um enfermeiro para atender seis médicos num plantão, e um pronto-socorro em
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um hospital municipal. A situação é dramática, grave, e lamentavelmente a imprensa

local não tem acompanhado a questão com o devido cuidado. Certamente estamos

perdendo, já que muitos recursos poderiam estar sendo negociados e acertados para

2009, a fim de melhorar a saúde da nossa macrorregião. Quem sofre com isso?

Águas Formosas, Nanuque e Araçuaí, porque Teófilo Otôni, como macrorregião, tinha

de dar resolubilidade a uma enorme série de demandas do nosso povo, da nossa

população pobre, que busca o atendimento de saúde no SUS. Lamento ter de tocar

nesse assunto, Sr. Presidente, mas é importante lembrarmos à população da

macrorregião de Teófilo Otôni que, da parte do governo Aécio Neves, não faltou

dinheiro nem apoio. Em Teófilo Otôni, aceitamos até a importação de um Secretário

de Saúde, de Nanuque, indicado pelo Dr. Karam, a fim de aplicar os recursos.

Discutimos também um caixa diferenciado para a saúde, a fim de evitar que os

recursos se misturassem, pois, em 2005, desviaram R$1.500.000,00 dos recursos da

saúde para o caixa único da Prefeitura e, em 2006, R$1.350.000,00.

Então fizemos um esforço enorme. Os Deputados estiveram lá - não fui, para não

dizerem que se tratava de uma atitude política. Não estamos em um ano eleitoral.

Cabe a nós refazermos a crítica: é preciso melhorar a gestão da saúde na

macrorregião de Teófilo Otôni. Todavia, se não pudermos fazê-lo por meio da

Prefeitura, peço ao Secretário Marcus Pestana que os recursos sejam postos à

disposição de Nanuque, que está sofrendo desesperadamente, pois sua área de

saúde está completamente desestruturada. Que possamos, então, atender a partir de

Araçuaí, Águas Formosas e Almenara, se Teófilo Otôni não quiser honrar os

compromissos que fez com o governo do Estado.

Está aqui o documento técnico. Conforme verificamos, não se cumpriu sequer um

item pactuado com o Estado. Está tudo atrasado, apesar de o dinheiro ter sido

disponibilizado, estar em caixa. A nossa Prefeitura lamentavelmente deixa o povo

morrer à míngua na porta de um pronto-socorro que não atende direito, na porta de

um hospital que funciona a trancos e barrancos, isso depois de ter fechado os

Hospitais São Vicente de Paulo e Vera Cruz e de colocar o Hospital Santa Rosália em

situação dramática, no que se refere ao atendimento macrorregional.

Sr. Presidente, desculpe-me por ter ultrapassado um pouco o meu tempo, mas era
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importante fazer essas comunicações. Quero, sobretudo, renovar o meu apelo para

que todos os 92 Prefeitos das regiões do Mucuri, Jequitinhonha e alguns do Norte de

Minas estejam amanhã, às 11 horas, no Palácio da Liberdade, para a grande festa do

saneamento básico. O maior projeto de saneamento básico da história de Minas

Gerais começa amanhã, com a ordem de serviço para obras em mais de 300 dos 632

povoados, Distritos e cidades que serão beneficiados com água e esgoto tratados

pela Copanor. 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 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 é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/12/2008

Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Carlos Pimenta e João Leite (substituindo este ao Deputado Célio Moreira, por

indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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

discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos

Deputados Délio Malheiros (2), em que solicita sejam realizadas audiências públicas

para discutir o preço elevado do gás de cozinha no Estado e para debater o aumento

dos preços das mensalidades escolares para 2009; Délio Malheiros e João Leite, em
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que solicitam seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Participação

Popular para debater, em audiência pública, o Projeto de Lei nº 1.891/2008, que

tramita na Câmara Municipal, que estabelece o novo modelo de cobrança do IPTU no

Município de Belo Horizonte. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2009.

Walter Tosta, Presidente - Adalclever Lopes - Délio Malheiros - Tiago Ulisses.

ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 16/12/2008

Às 15h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Chico Uejo, Getúlio Neiva e André Quintão (substituindo este ao Deputado

Padre João, por indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Antônio Júlio. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Chico Uejo, dispensa a leitura da ata da

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

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

votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício do Sr. Vítor

Vanetti de Araújo, que dispõe sobre Projeto de Mecanismo de Desenvolvimento

Limpo - Agroceres: Captura e Combustão de Metano na Granja Paraíso -, publicado

no “Diário do Legislativo” de 13/12/2008. O Presidente acusa o recebimento da

seguinte proposição, para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº

2.929/2008, em turno único (Deputado Chico Uejo). 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, em que solicita seja encaminhado

ofício ao Governador do Estado com vistas a que seja destinado recurso do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o Conselho de Segurança

Alimentar e Nutricional Sustentável do Estado de Minas Gerais - Consea-MG -, com o
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objetivo de promover campanha de incentivo ao consumo de leite no Estado; solicita,

ainda, ao Governador, especial atenção à emenda de igual teor, que visa reforçar o

setor leiteiro contra a crise atual, apresentada ao Projeto de Lei nº 2.785/2008;

Antônio Júlio e Vanderlei Jangrossi, em que solicitam seja realizada reunião, com

convite aos membros da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e

Desenvolvimento Rural, da Câmara dos Deputados, para debater os temas de

interesse de Minas Gerais em tramitação nessa Casa Legislativa e, em especial, a

situação da cadeia produtiva do leite. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença 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 fevereiro de 2009.

Carlos Gomes, Presidente - Vanderlei Jangrossi - Domingos Sávio - Inácio Franco.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/12/2008

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta,

Doutor Rinaldo e Ruy Muniz, 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. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

2.034/2008 (Deputado Carlos Pimenta) e 2.865/2008 (Deputado Doutor Rinaldo),

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

rejeição, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.353/2008 (relator: Deputado Ruy Muniz),

e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.848/2008 (relator: Deputado Ruy

Muniz), na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

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

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

e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.874/2008 (relator:
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Deputado Doutor Rinaldo). Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados os Requerimentos nºs 3.100, 3.108, 3.129 e 3.131/2008. Submetido a

discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

2.840/2008. 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, em que solicita audiência

pública na cidade de Riacho dos Machados e visita ao povoado de "Peixe Bravo",

para verificar "in loco" a incidência de doenças de Chagas e as condições de

moradias da população, que apresenta alto índice da referida doença. Cumprida a

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Fahim Sawan - Ruy Muniz.

ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 18/12/2008

Às 10h31min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elisa Costa e os

Deputados Antônio Júlio, Lafayette de Andrada, Sebastião Helvécio e Célio Moreira

(substituindo este ao Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BSD),

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Sebastião Helvécio, 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.

A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário

do Legislativo” na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. José Armando

Fraga Diniz Guerra, Subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

(12/12/2008); Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação; Luiz Antônio Souza Eira, Secretário Executivo do

Ministério da Integração Nacional; e da Sra. Wilma Luíza Santana, Gerente da

Unidade de Orçamento e Finanças do Ministério de Combate à Fome (13/12/2008).
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Suspende-se a reunião. Às 12h26min são reabertos os trabalhos, com a presença

dos Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Sebastião Helvécio, Célio Moreira e da

Deputada Elisa Costa. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado

Sebastião Helvécio, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.547/2008 na

forma do vencido no 1º turno, com a Emenda nº 1, no 2º turno, é apresentada a

Proposta de Emenda nº 1, do Deputado Djalma Diniz. Submetido a votação, é

aprovado o parecer, salvo a proposta de emenda. Submetida a votação, é aprovada a

proposta de emenda. É o parecer aprovado em nova redação na forma do vencido no

1º turno com as Emendas nºs 1 e 2. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Inácio Franco - Juarez Távora - Lafayette de Andrada -

Zé Maia.

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

19/12/2008

Às 14h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sargento

Rodrigues e Gilberto Abramo (substituindo este ao Deputado Adalclever Lopes, por

indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a

reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e solicita

aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que

a reunião se destina a discutir denúncias de desvio de função na Polícia Militar do

Município de Bom Despacho. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para

ouvir o Sr. Joaquim José Miranda Júnior, Promotor de Justiça do Centro de Apoio

Operacional das Promotorias Criminais de Execução Penal do Tribunal do Júri e da

Auditoria Militar - CaoCrim - e o Tenente Nelson Henriques Pires, Presidente da

Associação dos Oficiais de Minas Gerais - AOPMBM -, que são convidados a tomar
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assento à mesa. A Presidência na qualidade de autor do requerimento que deu

origem ao debate, faz suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2009.

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

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/2/2009

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo, Fahim Sawan e Ruy Muniz, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Hely Tarqüínio. Havendo número

regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fahim Sawan, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

eleger o Presidente e o Vice-Presidente e fixar dia e horário para as reuniões

ordinárias, determina a distribuição das cédulwas de votação, devidamente

rubricadas, e convida o Deputado Fahim Sawan para atuar como escrutinador.

Procedida a apuração dos votos, ficam eleitos para Presidente o Deputado Carlos

Mosconi e para Vice-Presidente o Deputado Carlos Pimenta, ambos com 4 votos. O

Vice-Presidente dá posse ao Presidente eleito, que agradece aos colegas a confiança

nele depositada. O Presidente eleito, Deputado Carlos Mosconi, dá posse ao Vice-

Presidente, Deputado Carlos Pimenta. Após o pronunciamento de todos os

Deputados, a Presidência comunica que a Comissão reunir-se-á ordinariamente às

quartas-feiras, às 9h30min. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

a presença 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 fevereiro de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Sebastião Helvécio - Fahim Sawan.



____________________________________________________________________________
460

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.941/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Morangueiros de Estiva, com sede no

Município de Estiva.

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 2.941/2008 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Morangueiros de Estiva, que tem como finalidade prestar serviços que

contribuam para o fomento e racionalização das atividades dos produtores rurais,

especialmente as explorações agropecuárias, em prol da sua qualidade de vida.

Com esse propósito, busca a melhoria do convívio entre seus associados; fomenta

e assiste as famílias dos produtores de morangos em suas atividades; busca

assessoramento e consultoria para organizar o escoamento de seus produtos e

serviços, até por meio de exportação; promove assistência a crianças, jovens,

gestantes e idosos; combate a fome e a pobreza; defende a preservação do meio

ambiente.

Diante dessas considerações, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.941/2008

em turno único.

Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2009.

Chico Uejo, relator.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
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- O Sr. Presidente despachou, em 17/2/2009, a seguinte comunicação:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra. Dalva Maria

Carvalho Teixeira, ocorrido em 13/2/2009, em Pouso Alegre. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2009

ATAS

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 18/2/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana, Weliton Prado e João Leite

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

Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 3.036 a 3.045/2009 - Requerimentos nºs 3.306 a

3.323/2009 - Requerimento do Deputado João Leite - Comunicações: Comunicações

da Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado Padre João (2) - Oradores Inscritos:

Discursos dos Deputados Hely Tarqüínio, Carlos Mosconi, Doutor Viana, André

Quintão e Getúlio Neiva - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Decisão da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:

Requerimento do Deputado João Leite; deferimento - Requerimento do Deputado

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

Deputado Padre João; deferimento; discurso do Deputado Padre João -

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 - Alencar da

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

Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos

Gomes - Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo

Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma

Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - 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 Lúcia Mendonça - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -
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Neider Moreira - Padre João - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura

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

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Carlos Mosconi, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Maurício Campos Jr., Secretário de Defesa Social (2), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 2.805 e  3.017/2008, da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. César Halum, Presidente da Unale, convidando este Legislativo para o

encontro regional a ser realizado pela entidade em março, no Rio Grande do Norte.

Da Sra. Dilene Dileu, Presidente da Câmara Municipal de Governador Valadares, e

dos demais Vereadores à mesma Câmara, relatando irregularidades na cadeia

pública do Município e solicitando apoio para que a situação seja resolvida. (- Às

Comissões de Segurança Pública e de Direitos Humanos.)

Do Sr. José Braz, Prefeito Municipal de Muriaé, encaminhando documentos com

informações sobre seu primeiro mandato, assim como sobre as enchentes que

atingiram o Município em dezembro de 2008 e janeiro de 2009 e solicitando o apoio

deste Legislativo para que sejam reparados os danos e solucionados definitivamente
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os problemas causados por enchentes. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Anderson Saleme, Vereador à Câmara Municipal de Divinópolis,

cumprimentando esta Casa pelo início da sessão legislativa e colocando seu gabinete

à disposição desta Assembleia.

Do Sr. Sebastião Pinheiro Costa, representante da Chapa 2 nas eleições do

Sindágua, denunciando irregularidades no processo eleitoral e apresentando os

motivos pelos quais a Chapa 2 renunciou à candidatura. (- À Comissão do Trabalho.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.036/2009

Declara de utilidade pública a Sociedade Musical Santa Cecília, com sede no

Município de Ouro Preto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Musical Santa Cecília,

com sede no Município de Ouro Preto.

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

Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 2009.

Adalclever Lopes

Justificação: A Sociedade Musical Santa Cecília, com sede no Município de Ouro

Preto, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem como objetivo promover,

desenvolver e divulgar a arte e a cultura das bandas de música na região, sem

discriminação política, religiosa, filosófica ou racial.

A Sociedade, que tem 108 anos de existência, é fundamental à preservação e

divulgação da cultura do Município de Ouro Preto e de seus distritos e não distribui

lucros ou dividendos nem concede remunerações, vantagens ou benefícios a

dirigentes, Conselheiros, associados ou instituidores, conforme determina o art. 11, §

2º, de seu estatuto.

Sendo assim, espera o signatário receber dos nobres pares a aprovação deste
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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 3.037/2009

Declara de utilidade pública o Grupo Folclórico Nossa Senhora de Fátima, com

sede no Município de Monte Belo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Folclórico Nossa Senhora de

Fátima, com sede no Município de Monte Belo.

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

Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 2009.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade do Grupo Folclórico Nossa Senhora de Fátima

consiste em difundir os folclores local e regional; fomentar e manter o folclore de

Folias de Reis; realizar encontros folclóricos de Folias de Reis, incentivando os jovens

a participar das atividades; desenvolver outros projetos que visem à manutenção das

atividades folclóricas; desenvolver atividades de divulgação da cultura; dar

assistência àqueles que necessitarem de ajuda para o desenvolvimento de potencial

musical, que se insere no contexto de atividades folclóricas; construir e manter sede

social para uso dos associados, especialmente para desenvolver atividades inerentes

aos objetivos da entidade. Além disso, apresenta os requisitos legais para ser

declarada de utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.038/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Handebol de Pará de Minas - Hand-

Pará, com sede no Município de Pará de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Handebol de Pará de

Minas – Hand-Pará, com sede no Município de Pará de Minas.

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

Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 2009.

Antônio Júlio

Justificação: A Associação de Handebol de Pará de Minas – Hand-Pará, com sede

no Município de Pará de Minas, é uma entidade sem fins lucrativos de duração

indeterminada e de caracteres esportivo, cultural e social. Destacam-se entre suas

finalidades a criação e a manutenção de equipes de handebol de diversas categorias

e faixas etárias e o aprimoramento do sistema de ensino esportivo.

Por atender a todos os requisitos legais para concessão do título de utilidade

pública e pela importância das atividades realizadas pela entidade para a comunidade

de Pará de Minas, conto com o apoio dos meus pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.039/2009

Dá a denominação de Rodovia Prefeito Luiz Euflausino de Almeida a trecho da

Rodovia MG-295.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominado Rodovia Prefeito Luiz Euf lausino de Almeida o trecho da

Rodovia MG-295 que liga os Municípios de Consolação e Paraisópolis.

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

Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Luiz Euflausino de Almeida nasceu em 27/9/24, na cidade de

Consolação. Filho de agricultores, foi criado em sítio do Bairro Caçador, onde mais

tarde se casou, constituiu família e adquiriu patrimônio com o trabalho árduo no

campo.

O fato de ser conhecido como homem justo e honrado e de ser muito querido pelo

povo motivou-o a candidatar-se a Prefeito Municipal, sendo eleito pelo PMDB em
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15/11/82, com 433 votos. Administrou assim, o Município no período de 1º/2/83 a

31/12/88.

Entre suas principais obras estão a implantação da Telemig, a construção da

estação de tratamento de água municipal, a iluminação do campo de futebol, a

construção da unidade escolar, a compra de uma patrol e uma retroescavadeira, a

implantação da primeira retransmissora de televisão, a construção da rodoviária

municipal, a conclusão das obras do posto de saúde e o calçamento de diversas ruas.

Homem muito trabalhador, que buscou incansavelmente o desenvolvimento do

Município, sempre alegre, comunicativo, educado, simples e extremamente

carismático, sua presença era agradável em todos os ambientes que freqüentava. Até

hoje é considerado pela população consolaçoense o Prefeito que mais empreendeu

no Município. Com sua simplicidade e visão de futuro, projetou a cidade de forma

nunca antes vista. Costuma-se dizer que, com sua administração, o Município deu um

salto de 20 anos.

Por estas razões, aguardo de 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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.040/2009

Dispõe sobre o material didático-pedagógico de uso individual exigido dos alunos

pelas instituições do sistema de ensino do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica vedado às instituições que formam o sistema de ensino do Estado de

Minas Gerais, conforme o art. 17 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de

1996, exigir, do aluno, em lista de materiais didático-pedagógicos de uso individual,

produtos de limpeza para utilização coletiva, material de higiene pessoal ou material

de expediente administrativo.

Parágrafo único - É proibido exigir, ainda, que o material didático-pedagógico de

uso individual do aluno deva ser obrigatoriamente adquirido na própria instituição de

ensino ou em estabelecimentos comerciais por elas estabelecidos.



____________________________________________________________________________
468

Art. 2º - Nos casos em que for obrigatória, a entrega de materiais à instituição de

ensino pode ser realizada de forma parcelada, de acordo com a necessidade de cada

aluno.

§ 1º - O aluno tem direito à devolução do material didático-pedagógico não utilizado

durante o ano letivo.

§ 2º - Em caso de não-apresentação completa do material didático-pedagógico, o

aluno não poderá ser impedido de assistir às aulas.

Art. 3º - A infração às disposições da presente lei acarretará ao responsável infrator

a imposição de pena de multa no valor de 30 Ufemgs (trinta Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais) a 950 (novecentos e cinqüenta) Ufemgs, dobrada em caso

de reincidência, observadas a gravidade da infração, o porte econômico do infrator, a

sua conduta e o resultado produzido, de acordo com os critérios da proporcionalidade

e razoabilidade.

Art. 4° - Ulterior disposição regulamentar desta le i definirá o detalhamento técnico

de sua execução.

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de

dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 2009.

Gilberto Abramo

Justificação: Inicialmente, cumpre ressaltar que a matéria em tela insere-se na

competência legislativa estadual, na medida em que compete aos Estados legislar

concorrentemente sobre produção e consumo, além da responsabilidade por dano ao

consumidor (art. 24, V e VIII, da Constituição Federal). Verifica-se, também, que

conforme prescreve o mesmo art. 24, IX, da Constituição Federal, é de competência

dos Estados legislar sobre educação.

Assim, o referido projeto de lei integra o espaço constitucionalmente reservado ao

poder de legislar estadual, sendo, portanto, fruto de sua competência legislativa

suplementar, nos moldes previstos no § 1º do art. 24, da Constituição. Nessa linha, a

propositura em análise não se reveste de características de normas gerais, vindo, na

realidade, preencher o quadro emoldurado pela Lei de Diretrizes e Bases da
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Educação (Lei Federal nº 9.394, de 1996) e pelo Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a medida se justifica pelo aumento progressivo do número de

reclamações sobre as listas de materiais escolares. Ano após ano, surgem denúncias

relatando que instituições localizadas no Estado estariam exigindo, dos pais ou

responsáveis pelos alunos, a aquisição de materiais totalmente separados da área

pedagógica, como também obrigavam a compra desses materiais em

estabelecimentos comerciais por elas estabelecidos.

Além disso, também há relatos de que algumas escolas estariam efetuando a

conferência da compra do material “sugerido” na lista, impondo sanções, como o

impedimento de assistir às aulas, caso o aluno não apresentasse a lista completa dos

materiais.

A necessidade de materiais diversos para o trabalho pedagógico nas escolas,

públicas e privadas, é por todos reconhecida. Porém, utilizar-se desse expediente

para exigir a compra de materiais que não ostentam nenhuma pertinência com o

projeto pedagógico da instituição é uma ameaça aos princípios e garantias

constitucionais, incidentes nos espaços da cidadania, do Estado e da organização do

ensino.

O Procon já se manifestou inúmeras vezes sobre o assunto, ao afirmar que a lista

de material não pode conter nenhum item que não seja de uso pedagógico do aluno,

porque materiais como produtos de higiene, limpeza e expediente administrativo já

estão incluídos no valor das mensalidades. Apesar disso, as reclamações só vêm

aumentando.

É exatamente por isso que o projeto é necessário, pois traz maior concretude aos

dispositivos constitucionais e infraconstitucionais vigentes, mormente o Código de

Defesa do Consumidor.

Diante de todo o exposto e considerando o legítimo interesse público da

proposição, esperamos contar com o apoio dos ilustres pares à sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 3.041/2009

Declara de utilidade pública o Gil Futebol Clube, com sede no Município de
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Desterro de Entre-Rios.

 A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública, o Gil Futebol Clube, com sede no

Município de Desterro de Entre-Rios.

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

Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 2009.

Inácio Franco

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

Futebol Clube, sociedade civil sem fins lucrativos. O Gil Futebol Clube tem por

finalidade: proporcionar a difusão do civismo e da cultura física, principalmente o

futebol, podendo praticar ou competir em todas as modalidades esportivas

amadoristas especializadas, inclusive o futebol feminino; realizar reuniões e

divertimentos de caráter social e cultural.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.042/2009

Declara de utilidade pública a Associação da Congada de Nossa Senhora do

Rosário da Paróquia de Nossa Senhora da Luz, com sede no Município de Luz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação da Congada de Nossa

Senhora do Rosário da Paróquia de Nossa Senhora da Luz, com sede no Município

de Luz.

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

Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 2009.

Domingos Sávio

Justificação: A Associação da Congada de Nossa Senhora do Rosário da Paróquia

de Nossa Senhora da Luz, com sede no Município de Luz, é uma entidade civil sem

fins lucrativos. Tem como finalidade precípua oferecer condições, analisar e mobilizar
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recursos humanos, materiais e financeiros que atendam aos interesses e às

necessidades primárias do congadeiro e dos demais sócios na realização pessoal e

no desenvolvimento integral de cada um.

Ademais, a entidade está em pleno funcionamento há mais de um ano, e sua

diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas

funções. Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua

declaração de utilidade pública estadual.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.043/2009

Declara de utilidade pública o Centro do Adolescente Ativo, com sede no Município

de São João del-Rei.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro do Adolescente Ativo, com

sede no Município de São João del-Rei.

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

Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 2009.

Domingos Sávio

Justificação: O Centro do Adolescente Ativo, com sede no Município de São João

del-Rei, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem como finalidade acolher,

acompanhar e encaminhar adolescentes para uma atividade ocupacional com seus

direitos trabalhistas garantidos, afastando-os da ociosidade das ruas e evitando com

isso a prática de crimes, contravenções, uso de drogas e outros, transmitindo a esses

adolescentes o civismo e a qualidade de vida.

A entidade está em pleno funcionamento há mais de um ano, e sua diretoria é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública.
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Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.044/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Movimentos Populares de Córrego

Danta - AMPCD -, com sede no Município de Córrego Danta.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Populares de Córrego Danta - AMPCD -, com sede no Município de Córrego Danta.

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

Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 2009.

Lafayette de Andrada

Justificação: A Associação dos Movimentos Populares de Córrego Danta é uma

entidade sem fins lucrativos, fundada em 1997 e devidamente registrada no Cartório

de Registro Civil do Município de Luz. Tem como objetivo primordial apoiar os

movimentos populares de caráter social, político, religioso e cultural, visando,

sobretudo, à qualidade de vida de toda a comunidade corregodantense. Conforme

atestado de funcionamento em anexo, a Diretoria é composta por pessoas idôneas e

não remuneradas.

Solicito, portanto, dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.045/2009

Declara de utilidade pública a Associação Grupo de Mulheres Fazendo Arte, com

sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública a Associação Grupo de Mulheres

Fazendo Arte, com sede no Município de Ipatinga.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 2009.

Rosângela Reis

Justificação: A Associação Grupo de Mulheres Fazendo Arte é uma sociedade

beneficente de direito privado, de natureza associativa, sem fins lucrativos, que

desenvolve importantes trabalhos na área social, proporcionando o crescimento

pessoal das associadas por meio da promoção de encontros, cursos, conferências e

debates, ações que visam à melhoria das condições de educação e lazer da

comunidade. A documentação apresentada confirma que a sua Diretoria é constituída

por pessoas idôneas e não remuneradas e que a entidade está em funcionamento

regular, atendendo, desta forma, os requisitos legais. Por sua importância, contamos

com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.306/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja encaminhado ao

Tribunal Regional Eleitoral pedido de providências para a criação de uma seção

eleitoral da 313ª Zona Eleitoral, a ser instalada na Escola Municipal Vereador

Benedito Batista, no Bairro Xangrilá, no Município de Contagem. (- À Comissão de

Administração Pública.)

Nº 3.307/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Ten.-Cel. PM Irani Alvear Saraiva por sua posse como

Comandante do 18º Batalhão da PMMG. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.308/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Pe. Paulo Eustáquio Ibrain Cerceau por posse como

pároco da Paróquia São Gonçalo, em Contagem.

Nº 3.309/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Pe. José Geraldo Sobreira por posse como pároco da

Paróquia Nossa Senhora das Dores, em Belo Horizonte.

Nº 3.310/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada
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manifestação de aplauso ao Pe. José Luiz Rabelo Liberato por posse como pároco da

Paróquia Nossa Senhora das Dores, em Belo Horizonte. (- Distribuídos à Comissão

de Cultura.)

Nº 3.311/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Ten.-Cel. PM Rinaldo de Azevedo Lima por sua posse

como Comandante do 39º Batalhão da PMMG, em Contagem.(- À Comissão de

Segurança Pública.)

Nº 3.312/2009, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade do Município de Botumirim pelo

aniversário de sua emancipação.

Nº 3.313/2009, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade do Município de Buritizeiro pelo

aniversário de sua emancipação. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.314/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Clube Minas Gerais pelas comemorações de seus 60

anos de fundação.

Nº 3.315/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro

Preto pelas comemorações de seus 170 anos de fundação. (- Distribuídos à

Comissão de Educação.)

Nº 3.316/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao jornal “Curvelo Notícias” pelas comemorações de seus

50 anos de fundação. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 3.317/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais -

Epamig - pelas comemorações de seus 35 anos de fundação. (- À Comissão de

Política Agropecuária.)

Nº 3.318/2009, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Defesa Social pedido de informações sobre as providências relativas à

construção ou ao aluguel da nova sede do Colégio Tiradentes no Município de

Contagem. (- À Mesa da Assembleia.)
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Nº 3.319/2009, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Defesa Social pedido de providências para a construção da sede

própria da 28ª Agência Integrada de Segurança Pública - Ainsp - no terreno, que

especifica, localizado no Bairro Santa Maria, no Município de Contagem. (- À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.320/2009, do Deputado Carlin Moura, em que pleiteia sejam solicitadas ao

Diretor-Presidente da Cemig providências com vistas a que os postes de madeira

sejam substituídos por postes de concreto na Vila Rainha da Paz e na Pedreira Santa

Rita, no Bairro Industrial, no Município de Contagem.

Nº 3.321/2009, do Deputado Carlin Moura, em que pleiteia sejam solicitadas aos

Secretários de Desenvolvimento Regional e de Transportes e ao Diretor-Geral do

Departamento Estadual de Obras Públicas providências com vistas a que sejam

recuperadas as ruas, as avenidas e a rede pluvial de bairros, localizados na região

Sul de Contagem, atingidos pelas chuvas.

Nº 3.322/2009, do Deputado Gil Pereira, em que pleiteia sejam solicitadas ao

Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral do DER-MG providências com vistas à

recuperação da Estrada da Produção, no Município de Montes Claros. (- Distribuídos

à Comissão de Transporte.)

Nº 3.323/2009, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para a concessão do Título de Cidadã

Honorária do Estado de Minas Gerais à Sra. Viviane Senna, Presidente do Instituto

Ayrton Senna. (- À Comissão do Trabalho.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado João Leite.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Deputada Maria Tereza

Lara e do Deputado Padre João (2).

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente -  Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio.

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho a esta tribuna

para me manifestar a respeito do Dia do Pesquisador Científico, criado pela Lei nº

17.989, de 30/12/2008.
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Os avanços da ciência e da tecnologia são resultados de um trabalho científico que

tem como suporte a dedicação dos pesquisadores. O pesquisador científico tem uma

característica bastante diferente do perfil das pessoas em geral, porque tem uma

vocação, um dom de Deus para dedicar-se à ciência, para o bem da humanidade e

seu próprio. Percebemos que o pesquisador tem uma missão a cumprir na

observação do mundo, da natureza, do cosmo, da sociedade, mas muitas vezes não

é valorizado. Por isso apresentamos um projeto de lei nesta Casa, o qual recebeu o

nº 2.112/2008 e, graças a esta Casa, que o aprovou, e ao Governador Aécio Neves,

foi sancionado no final do ano e instituiu o Dia do Pesquisador, que já foi

comemorado no dia 15 de fevereiro. Por isso estamos nos manifestando hoje.

Após anos de estudo e experiências, em que esses abnegados seres humanos se

debruçam sobre uma determinada linha de pesquisa, eles oferecem os

conhecimentos e as descobertas a toda a humanidade. Como o trabalho de pesquisa

científica é geralmente desenvolvido nos ambientes herméticos dos laboratórios,

verdadeiros santuários dos pesquisadores, estes raramente deixam o anonimato e

quase nunca recebem o reconhecimento devido da sociedade. É preciso valorizar

esses cientistas e sua decisiva atuação pelo progresso e pela vida. Com esse

objetivo, apresentei, nesta Casa, o referido projeto de lei, aprovado e transformado

em norma jurídica em 30/12/2008.

De acordo com a nova lei, fica instituído o Dia Estadual do Pesquisador Científico, a

ser comemorado anualmente no dia 15 de fevereiro, data que é também a do

nascimento de Galileu Galilei, notável pesquisador, nascido em Pisa, Noroeste da

Itália, em 1564. Suas descobertas transpuseram os séculos e muito contribuíram para

as várias ciências.

Galileu, que criou o método experimental em astronomia para defender o sistema

de Nicolau Copérnico, o heliocentrismo, estabeleceu que a terra se move em torno do

sol, desacreditando o geocentrismo, mudando toda uma mentalidade e dando ao

mundo um conhecimento muito importante: o de que a Terra não era mais o centro do

universo. As pesquisas começaram a ser desenvolvidas a partir dessa época.

Todos os objetos, pesados ou leves, caem com velocidade igual pela força da

aceleração da gravidade, abstraindo-se a resistência do ar e a superfície dos objetos.
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Além das descobertas astronômicas que revolucionaram a cosmologia, em seu livro

“Saggiatore“ (experimentador, em italiano), combateu a física aristotélica e

argumentou que a matemática deveria ser o fundamento das ciências exatas. Sua

vida foi dedicada à ciência e à investigação experimental, tendo legado conclusões

surpreendentes e importantes inventos que se refletem no mundo de hoje.

Leonardo da Vinci, pintor, anatomista, engenheiro, matemático, músico, arquiteto e

escultor, foi talvez o precursor da ciência do mundo como um todo e foi tido como o

homem mais inteligente, se é que é possível medir a inteligência.

Isaac Newton, físico e matemático inglês, pai da física clássica, criou as leis da

gravitação universal, as três leis do movimento dos corpos e a teoria corpuscular para

a luz. Foi professor da Universidade de Cambridge.

Albert Einstein, físico e matemático alemão, criou a teoria da relatividade espacial,

que mudou as idéias sobre o espaço, o tempo e a natureza do universo. Em 1905,

utilizou a teoria quântica para explicar o efeito fotoelétrico, recebendo por isso o

Prêmio Nobel da Física, em 1921.

Aproveitando a ocasião, queremos aqui fazer justiça a todos os Prêmios Nobel

conferidos aos pesquisadores científicos do mundo todo.

Depois, Einstein lançou a teoria especial da relatividade, descrevendo os efeitos do

movimento na forma de valores - comprimento, massa e tempo. Em conseqüência

disso, deduziu a fórmula segundo a qual a massa é igual à energia vezes a

velocidade da luz. A seguir, criou a teoria geral da relatividade, centrada na

gravitação e nos efeitos do movimento acelerado. Nos últimos anos, passou a

desenvolver uma grande teoria unificada, um único sistema matemático que

incorporasse as leis da gravitação e o eletromagnetismo. E chegou até o nosso

tempo a cibernética, o ciberespaço, o que temos hoje de tecnologia e inovação, que

permite a comunicação com muito mais facilidade, transformando o mundo numa

verdadeira aldeia em minutos, segundos. Isso facilita o conhecimento da natureza, da

sociedade, das ciências exatas, das ciências biológicas, das ciências naturais. Isso

tudo graças aos grandes pesquisadores, que, muitas vezes, passaram pelo mundo de

forma anônima, sem o reconhecimento da sociedade.

Quero chamar a atenção para o fato de que não existe lei que regule o ciberespaço.
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Tanto é que ele serve para tudo que é bom e tudo que é ruim. Este é o problema

ético, o lado ético do pesquisador. Muitas vezes ele tem ética, mas não adivinha que

a humanidade possa usar o seu descobrimento, os seus inventos para o mal. Jamais

alguém pensaria que Santos Dumont e o inventor da bomba atômica imaginassem

que aquilo poderia matar muita gente na Indochina. E isso acontece com freqüência.

Temos ainda outra ciência, que é muito importante, para regular tudo isso: a

bioética. Trata-se de vida, e, quando se trata da matéria, temos de estabelecer

também uma ética de controle. É disso que os países estão precisando. É lógico que

voltaremos a comentar outras coisas sobre a parte comportamental do mundo, em

outra oportunidade, pois aqui não é possível, a fim de mostrar a interferência, a

criatividade dos pesquisadores e o que o homem pode fazer com os eventos e as

descobertas para o bem da humanidade e com espírito de humanismo.

Em seguida, quero citar Lavoisier, pai da química molecular, que escreveu o

“Tratado Elementar de Química” e estabeleceu a lei da conservação das massas, na

qual resume tudo: nada se perde, nada se ganha, tudo se transforma. Isso tem o

valor de um princípio fundamental, com o qual a ciência pôde evoluir até hoje.

Aprendemos isso no ginásio e, depois, no científico. Ele criou a nomenclatura das

substâncias químicas. Surgiram assim os compostos de oxigênio, enxofre e fósforo.

Ele concluiu a fórmula da água, descobrindo que ela tinha dois elementos químicos,

na seguinte proporção: H2O.

Louis Pasteur: seu nome faz parte da história da química e da medicina. Estudou

química, física e cristalografia. Vinicultores e cervejeiros pediram que ele estudasse,

pois vinhos e cervejas azedavam. Então, descobriu que a bactéria provocava a

fermentação e a decomposição do vinho, que não se conservava. Verificou que o

aquecimento do vinho e da cerveja provocava a morte de microorganismos chamados

de bactérias. A esse método chamou de pasteurização. Então a pasteurização do

leite, ou seja, da maioria dos produtos que necessitam de pasteurização, veio de um

princípio simples, mas complexo, porque estava na mão de alguém que poderia

descobrir que teria essa missão. Esse método passou a ser usado por Lester,

cirurgião inglês, esterilizando os materiais cirúrgicos e evitando assim a contaminação

e a morte da maioria dos pacientes operados. A partir daí diminuiu muito a
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mortalidade de pacientes. Depois essa esterilização foi muito aplicada com a

descoberta de bactérias e vírus, evitando muitas mortes, principalmente a infecção

puerperal. Alguém que a estudou foi Semmelweis. Depois descobriu o princípio da

vacina anti-rábica. Toda doença infecciosa é causada por um micróbio ou vírus com

possibilidade de se propagar entre as pessoas. Foi por aí que a coisa começou.

Houve a descoberta da vacina por Jenner - aliás, ele descobriu a varíola -, e os

princípios da vacina foram aplicados.

Andreas Vesalius era belga e foi um anatomista, professor na universidade de

Pádua. Pioneiro na anatomia humana, escreveu “De Humani Corporis Fabrica”, livro

de anatomia humana. Mais tarde, com outros anatomistas e patologistas, introduziu a

prática da necropsia, promovendo o nascimento da clínica anátomo-patológica. Só

daí para cá, a medicina pôde evoluir.

Willian Harvey descobriu a circulação sangüínea, que possibilitou a cirurgia

cardíaca no mundo contemporâneo - cirurgias complexas, baseadas numa única

descoberta de Willian Harvey -, ou seja, descobriu como funcionava a circulação

venosa, arterial e de coração.

Depois veio Gregor Johann Mendel, pai da genética, que estabeleceu as leis da

hereditariedade, que, no mundo de hoje, evoluiu para o genoma. Ele era um monge

agostiniano. Na hortaliça, fazia o cruzamento entre as plantas, verificando a cor.

Havia um gene que conferia a cor. Depois conseguiu definir o que são cromossomas

e as doenças que, muitas vezes, são pares de cromossomas chamados de

recessivos na base de 4 por 1. Quando nasciam esses 25%, a planta tinha problema -

aliás, no homem isso também determina uma série de doenças. Daí para a frente a

coisa foi evoluindo e chegamos ao genoma de hoje, que, aliás, já está numa fase de

reprodução muito importante, como do clone. Tudo isso tem de ser controlado, assim

como essas próprias células germinativas, primárias, primitivas. Isso foi discutido e

aprovado no Supremo, mas tem de ser controlado. Por isso se chama bioética.

Muitas pessoas não podem manipular, porque não estão preparadas e trarão

monstruosidades. São descobertas tão importantes para a sociedade. Repito: Gregor,

pai da genética, era monge e gostava de biologia.

Notáveis também foram as pesquisas de Charles Darwin, que culminaram na
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publicação do seu livro “A Origem das Espécies”, em novembro de 1859, que trata da

evolução por meio da seleção natural. Esse pesquisador ficou durante cinco anos em

um navio, no Arquipélago de Galápagos, próximo do Equador, período em que teve o

seu raciocínio aguçado. Fez do navio um laboratório. Teve doenças complicadas,

problemas de enjôo e uma série de coisas. Deu à humanidade esse livro exemplar.

Não quero polemizar com a questão da religião e o lado cientista. Penso que Deus é

um princípio de inteligência que está na cabeça do cientista. Então não é necessária

essa briga sobre a criação especial das espécies ou da sua evolução. Há sinais

claros de que a evolução das espécies aconteceu. Entretanto, se houve outra forma

de criação, podemos também aceitar, como o que está na Bíblia. Não queremos

polemizar. O que queremos é mostrar a importância do cidadão, do pesquisador, que

trouxe um bem à humanidade. Isso é o verdadeiro humanismo, é um trabalho pouco

contemplado do ponto de vista financeiro, mas que abrange o íntimo e a alma da

pessoa, a vontade de viver e de descobrir. Assim os seus inventos foram notáveis.

Com a teoria de Darwin, mudou-se a forma de pensar em inúmeros campos de

estudo, da biologia à antropologia social, que é a mais complexa, ou seja, envolve um

homem compreender o outro. Isso mostra que o homem tem dois comportamentos,

um de animal e outro controlado; são o paleocérebro da neurociência e o cérebro

moderno, que é o controle. É necessário que haja regras. Há regras, há leis para

serem elaboradas. Isso é importante, porque o paleocérebro complicará a vida, assim

como a música “reggae” acima de 12, 13 horas. Assim, homenageio essas pessoas

com essa lei, expondo tal idéia.

Sigmund Freud, nascido em 1856, na Morávia. Seus estudos foram os pioneiros

acerca do inconsciente humano e suas motivações. Freud trabalhou na elaboração

da psicanálise, método de tratamento para perturbações ou distúrbios nervosos ou

psíquicos bastante diferente da hipnose ou do método catártico. O método

psicanalítico baseado na psicodinâmica consistia em estabelecer relações entre o

que o paciente mostrava ao analista por meio de conversas, comentários e os mais

diversos sinais do inconsciente. Trata-se de descobrir o inconsciente do outro.

Depois, Freud foi seguido por Jung, Adler e outros. Dizia ele: “Só a experiência

própria é capaz de tornar sábio o ser humano”.
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Oswaldo Cruz, médico, cientista, bacteriologista, epidemiologista e sanitarista. Seus

estudos sobre as moléstias tropicais e a medicina experimental foram pioneiros e

produziram grandes resultados.

Vou finalizar. Depois vou requerer a palavra pelo art. 70, pois esse assunto é um

pouco longo e terei de fazer uma série de comentários. Antes de mais nada, chamo a

atenção para a necessidade de contribuirmos sempre com o governo para que

destine recursos para contemplar pesquisas na Fapemig, como o Governador Aécio

Neves fez neste ano. Já se gastou 1% do Orçamento para contemplar as pesquisas

na Fapemig. Isso vai muito bem. Ontem estivemos no Palácio, e três convênios no

valor de R$33.000.000,00 foram assinados para pesquisas hídricas no Município de

Frutal, para implantação de centros de pesquisas em convênio com o governo federal

do nosso querido Lula. É por aí que se faz política; é com essa tríplice aliança que

poderemos, no caso, contemplar os pesquisadores e dar-lhes melhores condições de

vida, para que tenhamos um mundo mais humano e mais progressista. Muito

obrigado.

O Sr. Presidente -  Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi* - Caro Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembléia, representantes da

imprensa. Saúdo de forma especial os Prefeitos de Paraisópolis, Sérgio Bizarria, e de

Gonçalves, Luiz Rosa, que aqui se encontram. É uma satisfação para esta Casa

recebê-los aqui.

Sr. Presidente, enviei hoje “e-mail” ao Presidente Nacional do PSDB, Senador

Sérgio Guerra, com o seguinte teor: “Prezado Senador Sérgio Guerra, Presidente

Nacional do PSDB, cumprimento V. Exa. pela firmeza demonstrada na condução do

partido, que resultou na decisão de realizar prévias para escolha do candidato do

PSDB à Presidência da República. V. Exa., dessa forma, cumpre o estatuto do

partido e preserva a candidatura legítima do Governador Aécio Neves, que disputará

democraticamente sua indicação. Essa louvável atitude não só mantém a unidade

partidária como também demonstra coerência política, motivando a militância da

agremiação e preparando-a para a disputa eleitoral. O PSDB de Minas Gerais se

sente gratificado em poder apresentar à consideração dos filiados um nome da
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dimensão do Governador Aécio Neves, que reúne todas as condições para ser

candidato a Presidente da República e conduzir-nos a uma grande vitória.”.

Caro Presidente, essa decisão veio em boa hora, porque o Governador Aécio

Neves já fazia apelos à diretoria do partido há bastante tempo, de acordo com o

estatuto, para que fossem realizadas as prévias para a escolha do candidato a

Presidente da República. De uma maneira infeliz, alguns setores do PSDB,

principalmente de São Paulo, não aceitavam essa condição e queriam ungir um

candidato sem manifestar o critério com que isso poderia ser feito.

Mais uma vez, o Governador dá uma enorme demonstração de competência,

coerência política, firmeza e determinação, manifestando seu interesse em ser

candidato - e será -, mas colocando seu nome para escolha democrática dos filiados

do PSDB. Essa é a maneira correta, limpa, democrática e participativa de escolher

um candidato. Felizmente, a diretoria do PSDB ouviu o Governador de Minas Gerais

e realizará as prévias. Isso não é novidade no partido. Aqui em Minas já realizamos

prévias e ouvimos algumas lideranças de São Paulo dizer que quando o Aécio foi

escolhido candidato ao governo do Estado não passou por prévia alguma. E não

passou porque não havia opositor, porque ninguém queria concorrer com ele. Foi

candidato sozinho, e pronto.

Há alguns anos houve mais de uma candidatura em Minas Gerais - na ocasião eu

era Presidente do partido. O Prefeito de Belo Horizonte, Eduardo Azeredo, pleiteava

sua candidatura ao governo do Estado, assim como o ex-Ministro Paulino Cícero.

Foi realizada uma prévia no Estado, e quem venceu foi o então Prefeito Eduardo

Azeredo, que foi candidato a Governador de Minas e ganhou as eleições. O partido

prega a realização de prévias, que é uma conduta absolutamente democrática, válida,

justa, correta, aberta, franca. O Governador venceu essa parada. Não foi fácil.

Disseram que teriam de sair do partido, que o PSDB estaria fechando as portas, mas

agora chega. As coisas estão ficando mais claras. O Governador poderá,

perfeitamente, ser candidato e disputar democraticamente essa condição com o

Governador de São Paulo.

Ouço, com muito prazer, nosso Líder, o Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Meu companheiro neste Parlamento,



____________________________________________________________________________
483

Deputado Carlos Mosconi, quero roubar - no bom sentido -, com sua permissão, o

seu tempo de fala, a fim de parabenizar a Executiva Nacional do PSDB por essa

decisão inteligente de levar a escolha para as prévias. Ontem a nossa colega

Deputada Ana Maria Resende, do partido de V. Exa., passou uma lista nesta Casa

em apoio à candidatura do nosso Governador Aécio Neves à Presidência da

República, e eu, com muito prazer, coloquei ali minha assinatura. Coloquei porque

sonho e acredito em ver Minas Gerais no cenário nacional, ocupando o espaço de

importância que sempre teve. Com o Governador Aécio Neves, escolhido nessas

prévias, como candidato, teremos novamente um Presidente de Minas Gerais; e

assim Minas Gerais estará ocupando o seu espaço de importância no cenário

nacional político e - por que não dizer - mundial. Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Carlos Mosconi* - Eu que agradeço, meu caro Deputado Vanderlei

Miranda. O aparte de V. Exa. enriquece meu pronunciamento, uma vez que V. Exa.,

não sendo do partido, manifesta também seu apoio a essa posição do Governador

Aécio Neves, agora como pré-candidato real à Presidência da República.

Tive o prazer de assinar ontem o manifesto que a Deputada Ana Maria Resende

apresentou e, na oportunidade, cumprimento a nossa colega.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Carlos

Mosconi. Gostaria de parabenizá-lo por trazer à tribuna esse assunto, tão importante

para os mineiros, que não poderia ter sido tratado de forma mais expressiva e

democrática dentro do partido ao qual tenho a honra de pertencer, assim como V.

Exa. Fiz o mesmo expediente que V. Exa. Estamos vivendo um momento

importantíssimo para Minas Gerais e para o Brasil. Aliás, o PSDB não se resume ao

Estado de São Paulo. O Estado de Minas é o berço maior das tradições democráticas

de Milton Campos, de Juscelino Kubitschek, de Tancredo Neves. Temos, com

certeza, de passar pelo crivo do chão mineiro. Hoje de manhã, falamos sobre a

conduta extraordinária e austera do nosso Governador, quando se reúne, agora à

tarde, com a Mesa desta Casa e todos os Secretários, a fim de definir as ações

maiores do nosso Estado.

Quanto ao seu pé na estrada, que terá início após o carnaval, será empunhada,

sim, a bandeira de Minas, a bandeira do PSDB e a bandeira da moralidade, porque o
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Governador já deu demonstração, em todos os Estados que tem percorrido e

principalmente para os Governadores que têm vindo ao Palácio, da sua conduta ética

à frente dos destinos de Minas. Acho que este é o momento, Deputado Carlos

Mosconi, quando o Governador dá a sua arrancada da vitória, como noticiam os

jornais. Tenho certeza absoluta de que, pelo nosso PSDB, por Minas e pelo Brasil,

ele sairá candidato e, com certeza, será o nosso futuro Presidente do Brasil.

Parabenizo o PSDB e V. Exa., que tão bem representa o nosso Sul de Minas.

Estaremos empunhando a bandeira da vitória do nosso Governador na Presidência.

Parabéns!

O Deputado Carlos Mosconi* - Agradeço suas palavras, Deputado Dalmo Ribeiro

Silva. V. Exa. fala com a autoridade de quem é de Ouro Fino, onde foi feito o famoso

Acordo de Ouro Fino, décadas atrás, Acordo Café com Leite, entre Minas e São

Paulo. Hoje a coisa está indo por outro caminho. São Paulo e Minas estavam indo

para uma guerra absolutamente injustificável, mas a prévia vai resolver a questão.

Dizia-se que a vez não era do Governador Aécio Neves, mas do Governador José

Serra. Não temos nada contra ele, que faz um bom governo e é uma liderança

política importantíssima no País, mas a vez não é dele, é do Governador Aécio

Neves, que é Governador pela segunda vez e não poderá reeleger-se novamente. O

Governador de São Paulo poderá ser reeleito.

O indivíduo, quando perde o lugar, continua em primeiro lugar na fila ou vai para o

último lugar? Isso é o que deveria estar acontecendo. O Governador José Serra tem

mais um mandato pela frente. Ficamos muito felizes, meu caro Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, por termos em Minas Gerais a possibilidade real, depois de muito

tempo, de elegermos um Presidente da República. Não há quem não reconheça isso

no Brasil. Minas Gerais tem grande vocação para ter essa liderança no País.

Na República “café-com-leite”, tivemos grandes Presidentes. Isso aconteceu à

época da primeira República, de 1900 a 1930. Para citarmos os últimos Presidentes,

Juscelino Kubitschek é reconhecido no Brasil como o maior Presidente que este país

já teve. Ele foi uma grande liderança e fez muito por São Paulo. Ele foi o melhor

Presidente para São Paulo. Fez também muito por Minas, pelo Nordeste e por São

Paulo. O grande Presidente Tancredo Neves, sem assumir a Presidência, conseguiu
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a proeza política, digna de um gênio político, de derrubar uma revolução, de

desmontar uma ditadura sem nem um tiro sequer. Conseguiu, com sua inteligência,

com sua capacidade, com seu poder de convencimento, de entendimento, mudar o

Brasil, transformá-lo novamente numa democracia. O Presidente Itamar Franco, que

ficou pouco tempo na Presidência, conseguiu coisas importantíssimas também,

acabando com a inflação, até. Queremos essa oportunidade. Acho que Minas inteira

vai-se unir. Vamos fazer as alianças possíveis, mas vamos fazer uma grande aliança

com o povo de Minas Gerais, para que o nosso país tenha na Presidência, mais uma

vez, um Presidente da estirpe de Aécio Neves, esse grande Governador, que já deu

demonstrações de ser um grande estadista. Ele mudou a história de Minas Gerais em

dois mandatos, tirou Minas de dificuldades econômicas, financeiras e administrativas.

Ele saneou o Estado e toma medidas que antecedem as dificuldades. Na crise, puxou

o sinal amarelo, pedindo-nos calma, confirmando que o Orçamento não seria

modificado. E é isso o que ele vai fazer. Por essa razão, meus Deputados, é que

manifestamos a nossa satisfação por essa mudança enorme que estamos tendo na

política nacional hoje. Podemos dizer que o nosso Governador é candidato à

Presidência da República. Ele se coloca com toda força, com toda legitimidade, com

sua mineiridade, com Minas Gerais unida em torno de seu nome.

O Deputado Zé Maia (em aparte)* - Deputado Carlos Mosconi, quero cumprimentá-

lo pelo sóbrio pronunciamento. Estava em meu gabinete quando ouvi as suas

considerações e as do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Desci para cumprimentá-lo e

para dizer que o Governador de Minas, com sua experiência política, poderá

contribuir com esse processo. Na minha visão, o PSDB irá unir-se mais com as

prévias. Na falta das prévias, haveria uma exclusão. Evidentemente isso o ajuda a

aparecer à frente nas pesquisas, mas nós, que conhecemos o Governador Aécio

Neves com seu carisma, competência e administração primorosa, como V. Exa.

ressaltou tão bem, não temos dúvida de que, quando o povo brasileiro o conhecer

mais de perto, o escolherá para ser o candidato do PSDB à Presidência da

República, e, certamente, na campanha presidencial ele se sagrará vitorioso por

todos os méritos que tem na vida pública. Parabéns por seu pronunciamento.

O Deputado Carlos Mosconi* - Agradeço muito ao Deputado Zé Maia sua
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manifestação e suas palavras, que vêm ao encontro do que colocamos aqui. Essa

boa notícia que recebemos hoje deixa nosso Estado extremamente gratificado.

Ouvimos, com muito prazer, o Deputado Durval Ângelo, que está se manifestando, e

queria deixar aqui essa minha satisfação e orgulho de ser mineiro. Temos um grande

candidato do Estado, o Governador Aécio Neves, com todas as condições para, em

primeiro lugar, ganhar a prévia e, depois, ganhar as eleições e ser um grande

Presidente da República, como é da tradição do nosso povo. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Com a palavra, o Deputado Doutor

Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, nobres colegas Deputadas e Deputados,

imprensa, funcionários da Casa, telespectadores que nos vêem pela TV Assembleia e

das galerias. Com a crise internacional e, conseqüentemente, os reflexos sentidos em

nosso país, além da população em geral, os microempresários estão sendo

extremamente prejudicados. O que me deixa mais triste é saber que os maiores

entraves que microempresas e pequenas empresas enfrentam atualmente estão

sendo produzidos, na sua maioria, em nosso próprio país.

Quero agora fazer algumas considerações sobre certos impostos pagos por esse

importante segmento de nossa sociedade: as microempresas e as pequenas

empresas.

O Simples Nacional entrou em vigor no dia 1º/7/2007, a partir da Lei Complementar

nº 123, de 2006, agrupando seis tributos federais, mais o ICMS estadual e o ISS

municipal, cujo comitê gestor é formado por representantes da União. Para muitas

empresas, o novo sistema nacional não trouxe nenhum atrativo, uma vez que a

sistemática de cobrança do ICMS, quando regulamentada pelos respectivos Estados,

trazia normas mais favoráveis para certos produtos. No entendimento de diversos

contabilistas e contadores, Minas Gerais possuía a melhor legislação, o Simples

Minas, que ficou sem efeito a partir da Lei Complementar nº 123, de dezembro de

2006. Além de a lei mineira dar lugar à legislação federal, Minas Gerais até hoje não

regulamentou completamente a situação das empresas mineiras enquadradas no

Simples Nacional. Estados como o Mato Grosso, Paraná e São Paulo já promoveram
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suas regulamentações estaduais. No Paraná, por exemplo, o empresário que fatura

até R$360.000,00 por ano não paga nada de ICMS.

Aqui, pois, faço um apelo para que o governo de Minas priorize essa situação e

olhe mais pelas microempresas e pelas pequenas empresas que atuam em nosso

Estado e fazem com que Minas Gerais cresça muito mais.

Já em relação à substituição tributária, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás e

São Paulo são alguns dos Estados que expandiram a pauta de seus produtos

incluindo setores como os de bebidas, cigarros, materiais de construção,

combustíveis, cosméticos, confecções e alimentos, enfim, uma infinidade de produtos

no sistema dito ST, que são segmentos com ampla atuação em pequenos negócios.

Com a substituição tributária, o empresário paga duas vezes, essas empresas têm de

pagar o ICMS antecipado por toda a cadeia produtiva - retenção pelo fabricante ou

distribuidor -, o que acaba comprometendo seu capital de giro. As microempresas não

têm nenhum benefício em troca desse pagamento antecipado, muito pelo contrário,

elas ainda têm um problema financeiro: o de antecipar o imposto de um produto que

ainda nem vendeu.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Serei rápido, Deputado, para não

atrapalhar a belíssima exposição que V. Exa. nos apresenta. Assiste razão a V. Exa.;

estamos já preocupados com essa crise que está assolando todo o mundo. No dia 3

de dezembro, Deputado Doutor Viana, participei de uma reunião na Comissão do

Trabalho desta Casa, sob a Presidência, à época, da Deputada Rosângela Reis, e

ouvimos todos os segmentos que se desenvolvem e que geram emprego em Minas.

Na oportunidade, ouvimos o extraordinário posicionamento do Sindiextra, por

intermédio do Dr. Fernando Coura, que manifestou a sua preocupação.

Conseqüentemente, Minas, pela Assembleia Legislativa, diante dessa crise que

teremos de enfrentar, precisa saber discutir.

À época, fizemos requerimento, aprovado pela Mesa, para iniciar uma discussão

ampla em todos os segmentos que V. Exa. enumera, e particularmente para os

pequenos, sobre a carga tributária, independentemente de números, de capital, de

funcionários. Aliás, esta Casa mesmo - e V. Exa. muito ajudou - aprovou, no ano

passado, essa medida excepcional do Governador que anistia as empresas para que
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fiquem em dia com suas obrigações.

Mas neste momento há algo a que V. Exa. nos remete, uma nova reflexão, que o

próprio Governador já tem manifestado à população. Estamos num momento de

muita atenção, e tenho certeza, caríssimo Deputado Doutor Viana, de que ainda no

mês de março o Governador, com a sua condição extraordinária de grande

administrador, com a sua equipe econômica e com a Fiemg, apresentará um novo

pacote tributário.

Particularmente, Deputado, gostaria que V. Exa. nos ajudasse quanto à utilização

dos precatórios para o pagamento do ICMS. Poderíamos fazer uma compensação de

créditos. As indústria existentes no Estado, já consideradas numa fila para pagar,

poderiam utilizar-se dos precatórios relativos a ações já transitadas em julgado.

Acredito que daríamos, acima de tudo, um grande momento para as indústrias

maiores, assim como para as menores, e o Estado ficaria sem disponibilizar recursos

nesse momento. De qualquer maneira, estaremos atentos a essa reflexão que V.

Exa. nos propõe, desde as simples até as grandes indústrias, para podermos gerar

empregos, capitalizar indústrias, principalmente neste momento em que o

Governador tanto tem falado: “Minas é o melhor lugar para se investir”.

Parabenizo V. Exa. Tenho certeza de que nessa comissão que será instalada no

mês março nesta Casa, por determinação do nosso Presidente, por nossa sugestão,

estaremos contemplando a sua inteligência. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Diz o pequeno empresário: “Estou pagando por algo

que não vendi ainda”. Com o caixa comprometido, a solução tem sido reduzir sua

margem de lucro. Com alguns produtos tornou-se até inviável trabalhar. Isso

aumentou o risco do negócio; há estudos indicando que 75% de suas vendas são

feitas a prazo - o que significa que ele só receberá o tributo assumido depois de 30 ou

até 45 dias. “Se o cliente não pagou ou atrasou, quem fica com o prejuízo é o

microempresário.”

A ampliação da pauta de produtos com substituição tributária representa perda do

tratamento diferenciado às pequenas empresas, conforme análise dos especialistas.

Outro problema enfrentado pelas microempresas e pelas pequenas empresas: arcam

com diferencial de alíquota - compram de São Paulo e arcam com a diferença de 12%
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para 18%.

Infelizmente, a situação financeira e econômica fará com que os microempresários

demitam um grande número de empregados. Em sua maioria, têm lucros baixos,

empregam trabalhadores que necessitam sustentar suas famílias, não conseguem

arcar com os altos custos trabalhistas, enquanto o governo federal arrecada

montantes absurdos, estes descontos que escorrem pelo ralo dos escândalos - como

exemplo, podemos lembrar o caso de Georgina de Freitas -, e nunca estuda medidas

que realmente impulsionem o crescimento das microempresas e das pequenas

empresas. Não adianta o governo socorrer apenas os grandes grupos se 60% da

mão-de-obra depende do microempresário. Os governos têm de se unir em busca de

soluções para este penalizado setor; não podem esperar uma avalanche de

demissões para, depois, tentarem tapar o sol com a peneira; devem dialogar,

negociar, chegar a um acordo com os microempresários e com seus funcionários;

devem rever urgentemente a tributação deste segmento.

Os Estados e os Municípios são responsáveis pela aplicação do novo sistema de

tributação, que unificou microempresas e pequenas empresas no Simples Nacional,

por opção das empresas. Acontece que alguns microempresários não estão

aceitando o Simples Nacional, que teve seu prazo de adesão prorrogado para o

próximo dia 20 de fevereiro. Uma das dúvidas é justamente se as microempresas e

as pequenas empresas que tenham débitos com a União, com o Município ou com o

Estado têm de resolver as pendências antes de aderirem. Ora, se o Simples Nacional

veio para solucionar questões, para favorecer as microempresas e as pequenas

empresas com dificuldades de faturamento e com problemas para arcar com seus

débitos mensais de impostos, não seria melhor que o poder público aceitasse a

adesão ao Simples Nacional para posteriormente os empresários resolverem, de

forma mais branda, suas pendências? Isso, sim, seria simplificação. Por outro lado,

para algumas empresas, o Simples Nacional e o Simples Minas não constituem

soluções para os problemas que essas empresas enfrentam. Precisamos de maiores

esclarecimentos, temos de informar mais os microempresários e pequenos

empresários. Precisamos não só socorrer os grandes empresários, mas também nos

atentar - e muito - à situação dos microempresários e dos pequenos empresários.



____________________________________________________________________________
490

Outro assunto de grande relevância e também de muita gravidade diz respeito ao

fato de que, mais uma vez, recebi em meu gabinete representantes da Associação

Comercial dos Feirantes de Minas - ACF -, mais precisamente os barraqueiros da

Feira Livre de Veículos do Mineirão, que estão novamente sujeitos a ter cortado o

sustento de suas famílias. São pais, mães, avós, irmãos, trabalhadores esforçados,

famílias que estão na feira desde a época em que ela ficava na Avenida Catalão, há

cerca de 20 anos. O curioso é que a direção da Administração de Estádios de Minas

Gerais - Ademg -, que na prática só se interessa pelo Mineirão, há três anos só se

preocupa em tentar licitar o espaço ocupado pelos feirantes. No entanto, eles são

apenas um acessório da feira: são 27 barracas. O interessante é que a Ademg não se

preocupa com o espaço ocupado por mais de 3 mil veículos, uma vez que, nos

últimos dois anos, não houve nenhuma publicação referente à licitação deste espaço.

A própria administração da Ademg pediu o arquivamento de um processo judicial,

alegando ser impossível fazer uma licitação, tendo em vista que o Mineirão passará

por reformas, a partir deste ano, para a Copa de 2014.

Se a licitação do espaço ocupado pelos veículos não pode ser feita, pergunto-lhes

por que a Ademg insiste, quase todo mês, em publicar um edital para licitar o espaço

dos trabalhadores feirantes? Temos conhecimento de questionamentos do Ministério

Público, inclusive referentes ao citado processo, de que não é competência da

Ademg licitar o espaço ocupado pela feira de veículos, razão pela qual foi suspensa,

por mais de uma vez, os mais recentes processos licitatórios publicados. O

interessante é que, mensalmente, a direção da Ademg pressiona os barraqueiros

com um novo contrato, sem licitação, aumentando o custo da cobrança da barraca,

sem licitação, aumentando o valor cobrado semanalmente pelo espaço, de forma

abusiva, sem nenhum critério plausível. Desse modo, pressionados, os barraqueiros

assinam os contratos com medo de perderem seu ganha-pão. E, como o valor desse

espaço é aumentado sem nenhum critério, eles não têm como pagar isso, pois não

vendem o suficiente para custearem aumentos abusivos. Por exemplo: o preço de

uma vaga de barraca era de R$10,00, idêntico ao valor cobrado por cada veículo

exposto, por domingo, no ano passado. Hoje os barraqueiros estão pagando

R$80,00, enquanto os expositores de veículos continuam pagando os mesmos
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R$10,00. Encaminhamos uma representação da Associação dos Feirantes ao

Promotor de Justiça do Ministério Público e Defesa do Patrimônio Público, solicitando

urgentemente as providências legais cabíveis, como já aconteceu em outras

ocasiões. Essas eram as minhas considerações, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O

terceiro item, sobre o qual gostaria de me manifestar, tendo em vista a interferência

do brilhante companheiro Deputado Dalmo Ribeiro Silva, ficará para um próximo

pronunciamento.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

telespectadores que acompanham a nossa TV Assembleia, com muita alegria

agradeço e registro a confiança dos membros designados pelos blocos e partidos

políticos para integrarem a Comissão de Participação Popular, no biênio 2009-2010.

Membros titulares, os Deputados Eros Biondini, Carlin Moura, João Leite e a

Deputada Maria Lúcia Mendonça acabam de me escolher para presidir novamente

essa importante Comissão da Assembleia Legislativa, numa reunião que contou com

a presença do membro suplente, Deputado Fábio Avelar, e que também reelegeu o

companheiro, Deputado Eros Biondini, para ocupar novamente a Vice-Presidência.

Fico particularmente feliz, Sr. Presidente, em função da responsabilidade que

assumimos desde 2003, ano da implantação da Comissão de Participação Popular

nesta Casa. Tive a honra de proceder a essa implantação por designação do então

Presidente, Deputado Mauri Torres, a pedido do Bloco PT-PCdoB. A minha

participação também se fez presente no biênio dessa legislatura, nos anos de 2007 e

2008, e agora estou sendo reconduzido, além de ser membro integrante dessa

Comissão durante os anos de 2005 e 2006. Nesse período, a Comissão de

Participação Popular se afirmou nesta Casa como um espaço legítimo de interlocução

entre o Poder Legislativo e a sociedade civil organizada, somando-se aos outros

espaços de participação popular já consagrados há alguns anos neste Poder, como

seminários, ciclos de debate, fóruns técnicos e as próprias audiências públicas

realizadas pelas demais comissões da Casa. Mas, Sr. Presidente, nesse período a

Comissão de Participação Popular praticamente se especializou em promover, de

maneira organizada e estruturada com a Comissão de Fiscalização Financeira, um
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processo de participação de cidadãos e cidadãs no chamado ciclo orçamentário.

Conseguimos, na Assembleia, de maneira inédita, em parceria com o governo do

Estado e com entidades da sociedade civil, promover audiências públicas

participativas no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, na LDO, na

lei orçamentária e, principalmente, na peça mais importante de planejamento público,

o Plano Plurianual de Ação Governamental, o chamado PPAG. Já no ano de 2003

realizamos audiências participativas do PPAG que interferiram no PPAG de

2004/2007; no segundo mandato do governo Aécio, realizamos audiências para

discussão do PPAG encaminhado em 2007, válido de 2008 a 2011; e conseguimos,

por emenda popular, a realização de revisões anuais do PPAG. Neste ponto,

Deputado Eros Biondini, nosso querido Vice-Presidente, quero lembrar que, nesses

anos, só nas revisões do PPAG, quase 5 mil lideranças de entidades, de ONGs, de

conselhos e de movimentos sociais apresentaram nada mais nada menos do que 426

emendas aprovadas aos PPAGs e 273 emendas aos orçamentos subsequentes,

movimentando uma cifra de aproximadamente R$43.800.000,00 somente em

recursos novos - não me refiro aqui às emendas que resultaram no desmembramento

de ações com recursos já previstos, mas apenas àquelas que implicaram recursos

novos, para novas ações ou acréscimos em ações já existentes. Tivemos também o

monitoramento de políticas públicas pelo controle da execução orçamentário -

posteriormente, mencionarei alguns resultados. Além dessas audiências para

discussão do PPAG e das leis orçamentárias, promovemos o projeto Parlamento

Jovem, em parceria com a Escola do Legislativo e a PUC Minas, e o “Seminário

Legislativo Lixo e Cidadania”. Realizamos, nesse período, quase uma centena de

audiências públicas e mais de 200 reuniões, ordinárias e extraordinárias, e

aprovamos, Deputado Biondini, mais de 500 requerimentos oriundos desse processo

de participação popular.

Portanto, considerando o período de junho de 2003, quando a comissão foi

instalada, até hoje temos um resultado extremamente positivo, objeto de um esforço

coletivo de todos os parlamentares que integram ou integraram essa comissão, com o

apoio de outras comissões permanentes, até porque foram várias as audiências

realizadas em conjunto com outras comissões desta Casa, particularmente a de
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Fiscalização Financeira, contando sempre com o apoio dos Presidentes da Casa -

Deputado Mauri Torres e, nos últimos anos, Deputado Alberto Pinto Coelho. Esses

resultados da Comissão de Participação Popular confirmara a necessidade, a

vontade e o desejo da sociedade civil de aproximar cada vez mais o Poder Legislativo

dos movimentos sociais.

Assim, assumo novamente a Presidência dessa comissão, com muita garra e

muitas idéias e já com muitas demandas da sociedade civil organizada. Tenho o

maior prazer em conceder aparte a um dos Deputados mais atuantes dessa

comissão, que novamente nos honra na Vice-Liderança, Deputado Eros Bindini.

O Deputado Eros Biondini (em aparte) - Deputado André Quintão, é uma alegria

apartear V. Exa. e uma honra participar de uma Comissão tão importante, presidida

por tão nobre Deputado. Parabenizo-o pela forma brilhante com que conduziu os

trabalhos no primeiro biênio. Sempre que tenho oportunidade, valorizo e elogio não

só sua atuação, mas também a importância dessa Comissão. Se consideramos a

Assembleia a Casa do povo, a Comissão de Participação Popular é a porta de

entrada desta Casa. É por meio dela que as entidades e os segmentos da sociedade

se sentem motivados a interagir com seus representantes. Parabenizo-o pela

condução dos trabalhos no primeiro biênio da 16ª Legislatura. V. Exa. citou e tem

outros dados para nos relatar a respeito de tantas vitórias e realizações do povo,

iniciativas populares que acatamos e transformamos em emendas na Comissão de

Participação Popular, tantas audiências públicas. Tenho batido na tecla da

importância dessa Comissão, inclusive no sentido de discutir alterações no

Regimento Interno para que determinadas matérias sejam submetidas,

obrigatoriamente, a audiências públicas. Tudo isso e muito mais foi discutido na

Comissão de Participação Popular, tanto na Casa quanto em outros locais. Por fim

parabenizo-o pela merecida reeleição para a Presidência dessa Comissão, que faz

jus ao seu esforço, à sua competência e à forma como V. Exa. conduz os trabalhos e

atua em parceria com os nobres pares. Tenho a alegria de estar ao seu lado como

Vice-Presidente da Comissão de Participação Popular, comprometendo-me, a cada

dia deste segundo biênio, com toda a filosofia proposta por V. Exa. na Comissão.

Parabéns e muito obrigado pelas palavras dirigidas a minha pessoa.
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O Deputado André Quintão* - Obrigado. Foram palavras de reconhecimento. Uma

andorinha só não faz verão, aqui nenhum Deputado faz nada sozinho. Na Comissão

de Participação Popular, principalmente, é fundamental fazer um trabalho colegiado,

coletivo e coerente com o das demais comissões permanentes da Casa. A Comissão

de Participação Popular não quer superpor seu trabalho ao das demais comissões,

mas ser um elo de fortalecimento entre a sociedade e os canais já existentes nesta

Casa.

Concedo aparte ao nosso Líder, Deputado Padre João, a quem agradeço a

confiança em nos apoiar para a Presidência da Comissão.

O Deputado Padre João (em aparte)* - Caro companheiro, desejo-lhe sucesso em

mais este biênio à frente da Comissão de Participação Popular. V. Exa. iniciou esse

trabalho. É verdade que todos devem contribuir; nossa Casa ainda tem uma estrutura

presidencialista, e, se o Presidente não tiver a sensibilidade para envolver os outros,

o trabalho pode ficar emperrado e ser pífio. Nesse sentido reconhecemos sua

habilidade, competência, dedicação e capacidade de envolver a Casa na revisão do

PPAG, mesmo sendo do partido de Oposição ao governo Aécio, mas em interação

com as Secretarias de Governo e de Planejamento.

Parabéns. Espero que a crise não comprometa o excelente trabalho de V. Exa.

nestes últimos anos. Que desde já, do início do ano, possamos garantir um

envolvimento maior da população com esta Casa, por meio da Comissão de

Participação Popular, presidida por V. Exa. Parabéns e bom trabalho ao longo deste

ano.

O Deputado André Quintão* - Muito obrigado, Deputado Padre João.

Concluo falando que o mais importante da nossa ação pública e política, em

qualquer terreno, são os resultados. A Comissão de Participação Popular conseguiu,

por meio das nossas audiências públicas, que Minas Gerais hoje tenha um projeto

estruturador de implantação do Sistema Único de Assistência Social, que boa parte

dos alunos do ensino médio receba a merenda escolar, que a economia popular

solidária tenha recursos para o desenvolvimento do apoio às suas associações. Um

debate regionalizado no Jequitinhonha e no Mucuri convergiu para que, no último

Plano Plurianual, o Estado encaminhasse um projeto estruturador de convívio com a
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seca e de inclusão produtiva. Conseguimos que a área de segurança alimentar

tivesse recursos adicionais de apoio às Comissões Regionais de Segurança

Alimentar e Nutricional. E, como disse, nada mais, nada menos que 273 emendas

aprovadas aos Orçamentos de 2004 até 2008, e para o de 2009, em curso. Neste

ano, em junho, haverá um balanço das ações de governo, obrigatório agora por lei,

por meio de emenda popular; todos os projetos estruturadores deverão prestar contas

nesta Casa, no meio do ano. Uma emenda que contou com o apoio da Secretaria de

Planejamento e Gestão.

Concluo, Sr. Presidente, mais uma vez agradecendo ao Presidente da Casa,

Deputado Alberto Pinto Coelho, e às Lideranças partidárias, porque essa Comissão

escolhe a sua Presidência fora do critério da proporcionalidade - escolhe por um

acordo político -, portanto sei da confiança depositada. E queria, em nome de todos

os que contribuíram, agradecer a dois segmentos muito importantes: primeiro aos

movimentos sociais, às milhares de pessoas que participaram das audiências e dos

processos da Comissão; e não poderia também deixar de agradecer aos servidores

desta Casa, de todas as áreas. O êxito da Comissão de Participação Popular se deve

e muito ao empenho dos servidores. Diria, usando o jargão do futebol, que os

servidores da Assembleia vestiram a camisa da Comissão e da participação popular.

Por isso agradeço imensamente a contribuição técnica e de vontade, que nestes anos

nunca faltou a este Presidente. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Meu caro Presidente Doutor Viana, companheiro de

todas as horas, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, caros Prefeitos e Vereadores que

visitam a nossa Casa neste dia, depois de uma solenidade maravilhosa no Palácio da

Liberdade, antes de começar, faço uma homenagem ao Deputado Federal José

Ulisses, meu companheiro em Brasília, que está, neste instante, visitando a nossa

Casa, revendo seu pupilo Tiago Ulisses, nosso Deputado e companheiro, e

abraçando os velhos amigos de sempre. Ao José Ulisses, companheiro de longa

data, dos tempos gloriosos de Brasília, meu abraço amigo e dos amigos que ficaram

no meio do caminho.
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Lembro, Sr. Presidente, que a solenidade a que comparecemos hoje, no Palácio da

Liberdade, fez-me reconhecer que cometi um equívoco aqui, ontem e anteontem,

exatamente porque não consegui realmente saber a dimensão do projeto da

Copanor. Eu dizia que é o maior projeto do Brasil, o maior projeto de saneamento

básico da história de Minas e do Brasil em regiões carentes, e não é verdade: é o

maior do mundo. A verificação foi feita pela própria Copasa: o projeto da Copanor,

pelo tamanho da área, pelas condições fisiográficas da área e sobretudo pelas

condições humanas, pelo tipo de população e pelas distâncias entre as localidades, é

o maior projeto de saneamento básico do mundo para famílias carentes. E hoje

estamos nos felicitando pela vitória que esta Assembleia obteve em 2007, aprovando

o projeto. Além disso, pela nossa luta para pôr a sede em Teófilo Otôni e priorizar os

Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e, depois, chegarmos ao Norte de Minas.

Estamos aqui manifestando a nossa alegria, felicidade e, sobretudo, o nosso

agradecimento ao Governador Aécio Neves por ter entendido e verificado que essa

região, diferenciada das outras pelas dificuldades econômico-financeiras e pela falta

de infra-estrutura viária, logística e estímulo dos governos ao longo de tanto tempo,

recebe não apenas o Travessia em 27 dos 33 Municípios que serão agora

beneficiados e também em 462 localidades - pequenas localidades de 200, 3 mil e

até 5 mil habitantes -, como também rede de água e de esgoto tratados. Trata-se de

um progresso fantástico quanto ao resgate da cidadania e, sobretudo, às condições

de saúde do nosso povo.

Sr. Presidente, lembro-me que, quando Prefeito da minha terra, na década de 80 -

mais especificamente em 1983, na época em que não havia SUS e a medicina era

feita pela própria Prefeitura -, encaminhei alguns médicos para os Distritos e

povoados do meu Município - 12 Distritos e povoados numa área de 4.422km2, com

4.640km de estradas, praticamente um Estado dentro de um Município. Um dos

médicos advertiu-me: não adianta nada o senhor me mandar para lá. Depois de seis

meses, verifiquei que 60% das doenças são de origem hídrica ou decorrentes dos

esgotos a céu aberto. “Se o senhor não puser água tratada, não vai adiantar.

Ficaremos a vida inteira cuidando de doenças que poderiam ser evitadas.” Fizemos

isso, ou seja, pusemos água tratada em Belo Oriente e Mucuri - os dois maiores
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Distritos -, e realmente a mortalidade infantil caiu exatamente em 65,6%. Isso foi

medido no cemitério da cidade, em razão do número de crianças que morriam por

doenças hídricas ou decorrentes da falta de saneamento básico.

Por isso preciso, neste momento, cumprimentar o Governador Aécio Neves e

agradecer aos companheiros Deputados que votaram com celeridade esse projeto

em 2007, que aliás propiciou-nos, já no final de 2007, ir a Teófilo Otôni, depois de

estar em comum acordo com os Deputados do Norte de Minas para pôr a sede da

Copanor. Foram destinados R$545.000.000,00 para essa obra, que aliás é de resgate

da cidadania, de profundo valor humano, e precisa ser destacada.

Antes de concluir, Sr. Presidente, precisamos destacar um outro gesto importante

para nós outros que somos daquela região: a convocação de Márcio Kangussu para

presidir a Copanor. Esse gesto demonstrou não apenas o reconhecimento aos

políticos daquela área. Márcio Kangussu, que deixou de ser candidato a Deputado

porque não tinha dinheiro para bancar a campanha, foi guindado pelo Governador

Aécio Neves à posição de Diretor da Copasa e Presidente da Copanor. Ninguém

como ele conhece todos os córregos, riachos, estradas, Distritos e povoados da

nossa região. Por isso ele é o homem certo no lugar certo. Conhece as pessoas e os

lugares, o que facilita muito o trabalho que será feito e que necessita efetivamente de

alguém que conheça profundamente essa região.

Portanto, Sr. Presidente, minha presença aqui hoje é para cumprimentar o Márcio

Kangussu pelo desempenho, agradecer ao Governador Aécio Neves a indicação de

Márcio Kangussu e ainda aos companheiros a aprovação da lei da Copanor. Além

disso, também para dizer ao povo da nossa região que estamos iniciando agora com

a Copanor e o Travessia - 27 dos 33 Municípios escolhidos em Minas Gerais são da

região do Mucuri e do Jequitinonha. Gostaria de agradecer ao Governador e dizer

que estamos felizes. Já valeu a pena ter sido Deputado por dois anos. Não é preciso

mais dois nem quatro nem seis anos. Já justificaram a minha presença no Plenário

desta Casa, defendendo os interesses do nosso povo, essas vitórias gigantescas,

além do Minas Comunica, idéia que demos e que vingou. Temos hoje ligação por

telefone celular em toda a região Norte e Nordeste de Minas Gerais.

Estou feliz, Sr. Presidente, pois, com o apoio e o suporte dos companheiros desta
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Casa, trabalhamos projetos maiores, que precisam ser estimulados para o futuro, pois

o Jequitinhonha e o Mucuri não querem mais esmolas, querem política de governo

para efetivamente fazer a redenção do nosso povo, da nossa gente. Agora é a

próxima etapa, Sr. Presidente, levar para os Vales do Mucuri e do Jequitinhonha,

especialmente até as barrancas do Rio Jequitinhonha, a oportunidade de transporte

das mercadorias que produzimos. Quem visita a região vê, estupefato, em cada

estrada de cada Município, as pedreiras de granito explodindo de forma bastante

barulhenta. São 400 carretas por dia, estragando o asfalto do Proacesso do

Governador Aécio Neves. Quem passa naquelas redondezas vê as jazidas de minério

de ferro, calcário, caulim, tório, minério radioativo. Temos as oportunidades, o que

nos falta agora, Sr. Governador, Sr. Presidente da República, é que os governos

federal e estadual entendam a necessidade de logística. Nossas cidades ficarão

lindas, bonitinhas, arrumadas, além dos esgotos, da rede de água e da travessia

oferecidos a cada Município. São R$800.000,00 para infra-estrutura urbana, e a

maioria conseguirá calçar todas as ruas. Teremos cidades bonitas, arrumadas,

organizadas, mas o emprego, a condição de trabalho não existirá se não iniciarmos

agora uma outra luta, a luta pela estrada de ferro, pelas ligações asfálticas, sobretudo

aquelas que levem o nosso povo a transportar as suas mercadorias para o litoral.

Obrigado, Sr. Presidente, e que conquistemos juntos, nesta Assembleia, contando

com os companheiros, outros êxitos para aquela região desassistida e deprimida do

Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Esgotada a hora destinada a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a
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anexação do Projeto de Lei nº 618/2007, do Deputado Weliton Prado, ao Projeto de

Lei nº 14/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por guardarem semelhança entre

si.

Mesa da Assembléia, 18 de fevereiro de 2009.

Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pela Deputada Maria Tereza Lara - informando sua renúncia como

membro efetivo da Comissão de Justiça (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado

Padre João (2) - informando sua indicação para membro efetivo da Comissão de

Justiça e indicando o Deputado André Quintão para membro suplente da referida

Comissão; e indicando os seguintes membros da Bancada do PT para as comissões

permanentes no segundo biênio da 16ª Legislatura: Comissão do Trabalho: efetivo -

Deputada Cecília Ferramenta; suplente - Deputado André Quintão; Comissão de

Turismo: efetivo - Deputado Carlos Gomes; suplente - Deputada Cecília Ferramenta;

e Comissão de Educação: efetivo - Deputado Paulo Guedes; suplente - Deputado

Adelmo Carneiro Leão (Ciente. Designo. Às Comissões.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado João Leite, solicitando a retirada de

tramitação do Projeto de Lei nº 2.606/2008. A Presidência defere o requerimento, de

conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o

projeto.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Almir Paraca, solicitando a palavra pelo art.

70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

público das galerias, público que nos acompanha neste momento pela TV

Assembléia, agora há pouco, entre aqueles que estavam aqui acompanhando

diretamente esta reunião, encontrava-se uma caravana da cidade de João Pinheiro,

da nossa região Noroeste, do Vale do Paracatu, capitaneada pelo Vice-Prefeito

Kennedy.
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Uma das cobranças freqüentes de João Pinheiro, Paracatu, Lagoa Grande, Guarda-

Mor, Vazante, Unaí, Brasilândia de Minas, Bonfinópolis, Natalândia, Dom Bosco,

Riachinho, Uruana, Urucuia, Arinos, Santa Fé, São Romão, Pintópolis, Chapada

Gaúcha, Buritis, Formoso e Cabeceira Grande, cidades dos Vales do Paracatu e do

Urucuia, é em relação ao programa Luz para Todos. Fizemos questão de levantar

algumas informações para trazer aqui, porque temos feito essa cobrança

permanentemente. É preciso nos assenhorearmos desse programa, apropriarmo-nos

das informações, para garantir o mais urgente possível a retomada das ações no

interior do Estado e, mais que isso, garantir um planejamento que não permita nova

interrupção.

O programa já está interrompido há um ano e meio, o que é uma vergonha - não

existe outra palavra para qualificar isso. Como um Estado como Minas Gerais, como

uma empresa como a Cemig consegue, não por falta de recursos, mas por

dificuldades gerenciais de toda ordem, até de negociação... Certo é que, há um ano e

meio, o programa Luz para Todos está suspenso em todo o Estado. Agora, depois de

muitas dificuldades, desde setembro do ano passado, salvo engano, após acertar um

novo contrato entre a Eletrobrás e a Cemig, de 52 mil novas ligações, no valor de

R$7.500,00 cada uma, a própria coordenação do programa em Minas Gerais, por

meio da Furnas Centrais Elétricas, afirma que foram atendidos mais de 210 mil

domicílios, restando cerca de 100 mil ligações a serem feitas até 2010. São 100 mil

ligações a serem feitas e 52 mil contratadas. Temos, portanto, uma diferença de

praticamente 50%.

Se não tomarmos cuidado, não participarmos das negociações, não sensibilizarmos

toda a equipe das Secretarias de Estado envolvidas no processo, não buscarmos o

acompanhamento fino com a Cemig... Foi anunciada a conclusão das 52 mil ligações

contratadas e em processo de licitação, que infelizmente vem se arrastando, para

novembro, dezembro, janeiro. Fevereiro está terminando e até agora nenhuma

ligação do Luz para Todos foi feita no interior do Estado.

Nossa preocupação é com a possibilidade de uma nova interrupção do programa,

após a execução das 52 mil ligações já contratadas. Esse é um problema sério que

temos de acompanhar e que não podemos permitir.
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Segundo informações passadas pela Furnas Centrais Elétricas, no Estado existem

852 Municípios sendo atendidos pelo programa Luz para Todos, sendo 774 na área

de concessão da Cemig, 65 atendidos pela concessionária Energiza-MG, 10

Municípios na área da empresa elétrica Bragantina e 3 na área de concessão da

CPFL Mococa. As obras do programa Luz para Todos estão sendo reiniciadas pela

concessionária Cemig, atendendo a 55 mil ligações até final de 2009. Trata-se de um

número diferente. Eu vinha trabalhando com a informação de 52 mil ligações.

Essas ligações da Cemig foram divididas em dois contratos. O primeiro englobando

20 mil ligações, com previsão de início das obras em fevereiro de 2009, mas até

agora nada. O segundo contrato, com 35 mil ligações, terá início em outubro de 2009,

segundo informações da concessionária.

Serão priorizados os Municípios com menor IDH e com menor índice de

atendimento elétrico, entre outros critérios estabelecidos pelo CGE-MG.

Antes de ceder aparte ao nobre Deputado Padre João, Líder da Bancada do PT,

lembramos que foi pactuado, no ano passado, no bojo dessas discussões, que o Vale

do Jequitinhonha, o Vale do Mucuri, o Norte de Minas e a região Noroeste seriam

priorizados, primeiro por estarem dentro dos critérios elencados e segundo porque

são as áreas prioritariamente atendidas pelo programa Territórios da Cidadania, um

programa de desenvolvimento territorial do governo federal que prevê, entre outras

medidas, que as ações do governo federal devem ser priorizadas nesses territórios.

O Deputado Padre João (em aparte)* - Gostaria de parabenizar V. Exa. por trazer

esse assunto a Plenário, pois é de responsabilidade de todos nós. Até porque, salvo

engano, em dezembro de 2007 aprovamos aqui um recurso para fazer esse trabalho.

A demanda no Estado, pelo menos até o ano passado, era de 115 mil famílias. A esta

altura da história, de fato, isso é uma vergonha, usando as palavras de V. Exa. Por

quê? De um lado, o governo exige qualidade. A Instrução Normativa nº 51 exige

qualidade do leite. Isso implica ter em cada comunidade rural um tanque de

resfriamento do leite, até porque a maioria das estradas não tem muito recurso, os

acessos são sempre muito difíceis. Então como resfriar o leite sem ter sequer energia

elétrica? A esta altura da história, quando falamos em universalização, com o acesso

que temos ao mundo pela internet, com a TV digital, só em Minas Gerais mais de 100
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mil famílias - meio milhão de pessoas - vivem sem energia elétrica. Não ter energia

elétrica é não ter informação, porque não têm televisão, não conseguem sustentar um

rádio, porque têm de economizar pilha, não têm uma geladeira, um liquidificador, um

chuveiro quente.

Isso não é luxo, são serviços essenciais, que garantem qualidade de vida para o

nosso povo. Não dá para entender o que está por trás dessas coisas, pois é um

governo que apregoa, a todo canto, que adota um ótimo modelo de gestão. A própria

Cemig, que tem o maior número de ligações, é uma das maiores empresas da

América Latina. Onde está a competência e a eficiência? Lamentavelmente, quem

está sendo punido é o homem do campo. Como, Deputado Almir Paraca, vamos

sensibilizar a criança, o jovem e o adulto para permanecerem no campo se lá não há

sequer energia elétrica? Temos de repensar e ter ações mais definidas, claras e mais

agressivas, no bom sentido, em relação à execução do programa Luz para Todos em

Minas Gerais.

Parabéns a V. Exa. por trazer à tribuna esse assunto tão interessante para o povo

mineiro.

O Deputado Almir Paraca* - Entendemos isso. A nossa preocupação é essa. A

informação oficial de Furnas é que a demanda reprimida atual no Estado de Minas,

em relação ao Luz para Todos, ultrapassa 100 mil ligações. O senhor acaba de

afirmar que esse indicador é superior a 100 mil. Temos o contrato que fala de 52 mil

ligações. Oficialmente, são 55 mil ligações. De qualquer forma, há uma grande

defasagem. Tenho dito que nesta Casa não há um único Deputado que até hoje não

tenha recebido muitas e muitas cobranças sobre esse programa. Por mais urbana

que seja a base de um Deputado, ele deve ter referências, ligações no interior do

Estado, no meio rural, portanto nos lugares a que o Luz para Todos ainda não

chegou.

Gostaria de trazer alguns dados, não para ficar na disputa da paternidade do

programa Luz para Todos, mas para nosso esclarecimento. É claro que é uma

parceria entre as duas instâncias, a federal e a estadual. Os dados oficiais são os

seguintes: 40% vêm da Conta de Desenvolvimento Energético, que tem um encargo

setorial estabelecido em lei e pago pelas empresas de distribuição, cujo valor anual é
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fixado pela Aneel, com a finalidade de prover recursos para o desenvolvimento

energético dos Estados, para viabilizar a competitividade da energia elétrica

produzida a partir das fontes eólicas, das pequenas usinas hidrelétricas, da biomassa,

do gás natural e do carvão mineral, nas áreas atendidas pelos sistemas elétricos

interligados, bem como levar o serviço de energia elétrica a todos os consumidores

do território nacional, na chamada universalização. Portanto 40% vêm da esfera

federal, da legislação federal, da universalização; 35%, da Reserva Global de

Reversão, encargo do setor elétrico brasileiro pago mensalmente pelas empresas

concessionárias de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, com a

finalidade de prover recursos para reversão ou encampação dos serviços públicos de

energia elétrica. Há também destinação legal para financiar a expansão e a melhoria

desses serviços, bem como para financiar fontes alternativas de energia elétrica, tais

como aquelas constantes do Proinfa, para estudos de inventário e visibilidade de

aproveitamentos de novos potenciais hidráulicos, e para desenvolver e implantar

programas e projetos destinados ao combate, ao desperdício e ao uso eficiente da

energia elétrica.

Seu valor anual equivale a 2,5% dos investimentos efetuados pela concessionária

em ativos vinculados à prestação do serviço de eletricidade e é limitado a 3% de sua

receita anual. Portanto, 40% da conta de desenvolvimento energético, 35% da

reserva global são fontes de financiamento do programa Luz para Todos. A

concessionária, legalmente, deve entrar com 14%, e o governo do Estado, com 11%.

A parceria, independentemente do percentual de cada esfera, deve viabilizar a

execução plena do programa.

Sr. Presidente, para finalizar - contando com sua compreensão -, gostaríamos de

falar algo relativo aos Municípios de Paracatu e de João Pinheiro, que há pouco

tempo estava aqui representado pelo Vice-Prefeito Kennedy, do PSDB. Na última

segunda-feira, fizemos o lançamento de uma tecnologia social fundamental para o

meio rural, um programa de agroecologia integrado e sustentável. Na Bacia do Rio

Paracatu, alcançando os Municípios de João Pinheiro, Paracatu, Unaí e Lagoa

Grande em um primeiro momento - pretendemos expandir para os demais Municípios

da Bacia -, estamos lançando a oferta de uma tecnologia sistematizada, social, de
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baixo custo, que racionaliza o uso da água e utiliza insumos da propriedade do

pequeno agricultor, de forma integrada, buscando a sustentabilidade e produzindo

alimentos de qualidade. O excedente é comercializado para melhorar a renda da

família de agricultores. Esse programa conta com o apoio da Fundação Banco do

Brasil e do Ministério de Ciência e Tecnologia, nesse caso específico e em nível

nacional - hoje já com 3 mil unidades, sendo a meta chegar a 10 mil até o final do ano

-, conta com o apoio do Ministério da Integração Nacional, do Sebrae, do Ministério

do Desenvolvimento Agrário, da Codevasf. Enfim, há uma grande rede de apoiadores

e financiadores para viabilizar a produção de alimento agroecológico de qualidade

para o agricultor familiar, que pode disponibilizar o excedente no mercado local,

dinamizando e fortalecendo a economia local. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Vem à Mesa requerimento do Deputado

Padre João, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência

defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o

Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, é bom ter V. Exa. presidindo os

trabalhos, pois o assunto que trago relaciona-se à Medida Provisória nº 455, que trata

da alimentação escolar, e V. Exa. representa a Casa no Conselho Estadual para

Alimentação Escolar. Creio que houve um grande avanço. Essa é uma demanda

antiga de diversos setores, e a medida provisória garante que 30% dos recursos

repassados do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação sejam oriundos

da agricultura familiar, dispensando-se a licitação, desde que o preço pago pelos

produtos seja compatível com o valor do mercado. Além disso, deve haver a garantia

de qualidade desses produtos.

Um grande problema da agricultura familiar é o mercado e a capacidade de

transportar os produtos. O governo federal, por meio dessa medida, vem facilitar, e

muito, pois cada Município consome todos os dias um grande volume de produtos

para a alimentação.

E o mais importante é que força a valorização dos produtos da agricultura local, os

produtos regionais. Lamentavelmente, ainda persiste nas escolas a merenda com
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uma qualidade nutricional suspeita - ainda se fala “merenda”, mas quer dizer

alimentação escolar, não simplesmente merenda. Ou seja, isso ocorre na área da

educação, como se diz, na matriz. A educação deve acontecer em todos os lugares,

mas a escola tem de dar exemplo. É ali onde se deveria trabalhar uma nova cultura

alimentar, a reeducação alimentar, no entanto ela dá o mau exemplo. Às vezes se

passa toda a semana consumindo uma grande concentração de carboidrato, e há

conseqüências, como doenças e tantas outras coisas que prejudicam a vida.

Sabemos dessa Medida Provisória nº 455. Estou em comunhão com os movimentos

sociais que reivindicam o aperfeiçoamento, algo que havia sido trabalhado na

Câmara dos Deputados, mas, quando foi para o Senado, houve resistência das

lideranças políticas. Houve resistência de Deputados e Senadores. Estava tramitando

um projeto de lei com um trabalho sintonizado com o Consea Nacional e todas as

lideranças. Quando o Presidente Lula percebeu que haveria resistência, que não

seria aprovado, então recorreu à medida provisória, lamentavelmente com algumas

brechas, que às vezes permitem a terceirização. E não queremos que os produtos da

agricultura familiar sejam um negócio, queremos que sejam uma garantia da

qualidade da alimentação escolar. Portanto que garantam a qualidade de vida para as

pessoas, Deputado Almir Paraca, para que, quando elas receberem frutas, legumes,

verduras, arroz, leite e carne, estejam recebendo algo de qualidade para garantir a

vida e a saúde, e não a morte. Lamentavelmente, ainda hoje, muitos produtos que

ingerimos estão produzindo doenças e morte.

O Deputado Almir Paraca (em aparte)* - Nobre Deputado Padre João, inicialmente

digo do nosso orgulho, da nossa satisfação de tê-lo como Líder da Bancada do PT

neste momento importante, em que o calendário traz a discussão da sucessão

eleitoral nos âmbitos estadual ou federal.

Em relação ao tema específico da merenda escolar, da alimentação, da nutrição

dos nossos alunos, dos estudantes da rede pública, Deputado Padre João, temos a

demonstração efetiva, para subsidiar essa defesa que o nobre Deputado faz, nas

experiências que estão sendo executadas pelo Programa de Aquisição de Alimentos -

PAA - da Conab. Citarei aqui três experiências que estamos acompanhando de perto,

em João Pinheiro, Paracatu e Unaí, onde conseguimos, num grande esforço,
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construir uma parceria que viabilizasse uma equipe multidisciplinar, composta de

engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas e nutricionistas - aí chamo a atenção para

as nutricionistas, que estão ajudando a balancear a merenda escolar -, tudo isso

associado com a compra dos produtos da agricultura familiar por meio do PAA.

Portanto, sempre que possível, temos falado sobre esse modelo, trazendo

informações e exemplos, porque a integração de ações, a tal transversalidade das

políticas públicas é um grande desafio. V. Exa. sabe disto, Padre João: precisamos

pôr em prática essa integralização de ações. Por isso sempre convido as pessoas

para verem esse modelo funcionando bem. Quem quiser conhecê-lo poderá ir a João

Pinheiro, Paracatu e Unaí, onde muitos recursos da Conab estão permitindo que

produtos da agricultura familiar, por meio do PAA, cheguem, com qualidade e de

forma balanceada, às escolas. Ou seja, o consumo desses alimentos se dá a partir

das orientações das nutricionistas, que infelizmente não estão disponíveis na quase

totalidade das escolas brasileiras. Como se vê, isso não acontece apenas em Minas

Gerais. Não dispomos de uma rede de nutricionistas apoiando, orientando esse

trabalho. Parabéns pela iniciativa e pela abordagem do tema, Deputado Padre João.

Acreditamos que esse período em que V. Exa. ficará na Liderança será muito frutífero

para a nossa Bancada e para o PT, em Minas Gerais. Sucesso em seu trabalho.

O Deputado Padre João* - Obrigado, companheiro Almir Paraca. V. Exa. sabe do

grande desafio que temos à frente. Administramos alguns resquícios que vêm de fora

e dizem respeito às eleições, mas podemos aproveitar a oportunidade para fazer um

apelo ao Presidente. Fiquei encantado ao visitar a Apae de Visconde do Rio Branco,

pois lá existem quatro nutricionistas. Isso numa única Apae! Lá há duas: a rural e a

urbana. Enquanto isso, toda a superintendência não possui sequer um profissional.

Então estamos tentando dar uma contribuição, e não tentando combater nem criticar

determinado governo. Temos de valorizar esses profissionais. Aliás, as Prefeituras, a

rede municipal deve também valorizar, dar importância ao nutricionista, visto que

esse profissional cuida da vida das pessoas. Quantas doenças poderiam ser evitadas

se as pessoas recebessem uma alimentação adequada, balanceada. Com certeza, a

qualidade de vida seria outra. Assim sendo, cada escola do Estado ou do Município

carece desse profissional, o nutricionista.
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O Deputado Almir Paraca falava sobre o PAA. O governo federal possui programas

como o Luz para Todos e o Bolsa-Família e criou novos câmpus nas universidades

federais. Ademais, pode-se citar o Cefet, que se transformou em Infet, também com

novos câmpus. Enfim, podemos lembrar muitas coisas, porém, na minha avaliação, o

melhor programa do governo Lula é o PAA. O governo federal, por meio da Conab,

adquire os produtos da agricultura familiar e os doa a entidades que, há séculos, vêm

fazendo um belo trabalho de caridade, a exemplo dos vicentinos e dos espíritas.

Então, um dia por semana, essas entidades recebem verduras e legumes diversos,

conforme a produção do Município. Esse programa, que também garante renda para

os agricultores familiares, faz a diferença.

No tocante à Medida Provisória nº 455, além de forçar a destinação de 30% dos

recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - para a

aquisição de produtos da agricultura familiar, há uma novidade: a alimentação escolar

é estendida também ao ensino médio.

O § 5º, inciso I, diz quem deverá receber: creches, pré-escolas e escolas do ensino

fundamental e médio, qualificadas como entidades filantrópicas ou por elas mantidas,

inclusive as de educação especial, e também as creches, pré-escolas e escolas

comunitárias de ensino fundamental e médio conveniadas com os Estados, o Distrito

Federal e os Municípios. Sabemos que boa parte dos alunos do ensino médio

trabalham e, muitas vezes, saem do trabalho e vão direto para a escola; além do

mais, seu rendimento era pouco, porque eles não tinham uma alimentação escolar

adequada. Aliás, não tinham alimentação nenhuma. Os alunos do ensino médio não

tinham direito à alimentação escolar. Mas agora temos garantia de que a terão, o que

é uma grande conquista.

Foram muitos anos ouvindo reclamações, mas até que enfim o clamor dos alunos e

dos pais dos alunos do ensino médio chegou ao Palácio do Planalto e contou com a

sensibilidade do Presidente Lula, que teve essa iniciativa expressa na medida

provisória. É uma grande conquista.

Apelo para a necessidade de organização, que deve partir dos Vereadores, dos

Prefeitos e das lideranças comunitárias. Digo isso porque um dos critérios dessa

organização está na aquisição do alimento do agricultor associado. Então, o ideal, em
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cada comunidade rural, é a existência de uma associação. É importante organizar-se,

porque sozinhos não vamos tão longe. Quando as famílias se agrupam para debater

sobre a sua própria realidade, formalizando essa união numa associação, com

certeza não só terão acesso a esse programa, mas também terão aumentada a sua

capacidade de lutar e de conquistar outros benefícios e direitos, como é o caso das

estradas e da assistência técnica, uma assistência técnica adequada na linha da

agroecologia, para produzir alimentos para a vida, e não para produzir alimentos com

veneno, e assim gerar a morte.

É esse o grande apelo. Encerro a minha fala trazendo a grande notícia dessa

medida provisória, que vem ao encontro da necessidade do nosso povo, sobretudo

do rural. Mas, no caso da alimentação escolar, urbanos e rurais serão beneficiados.

Vamos nos organizar. É importante que cada comunidade rural tenha a sua

associação e que ela seja de fato comunitária, possibilitando assim a implementação

desse programa tão importante. Creio que o governo federal fez a sua parte, e agora

cabe a nós e às lideranças comunitárias fazermos a nossa. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

Encerramento

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

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

Deputados para a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e para a especial de

amanhã, dia 19, 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 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/2/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei

nº 2.177/2008; requerimentos dos Deputados Domingos Sávio e Dimas Fabiano;
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deferimento; votação do Substitutivo nº 1, salvo emendas, subemenda e destaques;

aprovação; votação das Emendas nºs 3 a 5; aprovação; votação da Emenda nº 1;

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

Emenda nº 2; votação da Emenda nº 6; rejeição - Prosseguimento da discussão, em

1º turno, do Projeto de Lei nº 2.578/2008; apresentação das Emendas nºs 2 a 5;

encerramento da discussão; encaminhamento das emendas com o projeto à

Comissão de Administração Pública - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

2.298/2008; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 972/2007; requerimento do Deputado Inácio Franco; aprovação do

requerimento - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras

do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura

- Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio

Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito

Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval

Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil

Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Jayro

Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres -

Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis -

Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tenente

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

Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h10min, 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.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.177/2008, do

Governador do Estado, que dispõe sobre a criação do Conselho Estadual de

Promoção da Igualdade Racial e dá outras providências. A Comissão de Justiça

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

apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto

na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2,

que apresentou. A Comissão de Direitos Humanos opinou pela aprovação do projeto

na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, da

Comissão de Administração Pública, e com as Emendas nºs 3 a 5, que apresentou.

Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que

opina pela rejeição da Emenda nº 6 e pela aprovação da Emenda nº 2, na forma da

Subemenda nº 1, que apresenta. Vem à Mesa requerimento do Deputado Domingos

Sávio, solicitando a votação destacada da Emenda nº 1. A Presidência defere o

requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Dimas Fabiano, solicitando a votação

destacada da Emenda nº 2. A Presidência defere o requerimento, de conformidade

com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em votação, o Substitutivo nº 1,

salvo emendas, subemenda e destaques. As Deputadas e os Deputados que o
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as

Emendas nºs 3 a 5. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda nº 1. As

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

Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda nº 2. As Deputadas e os Deputados que a

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Com a rejeição da

Emenda nº 2, fica prejudicada a Subemenda nº 1 à Emenda nº 2. Em votação, a

Emenda nº 6. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

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

Lei nº 2.177/2008 na forma do Substitutivo nº 1, com as Emendas nºs 3 a 5. À

Comissão de Administração Pública.

Prosseguimento da discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.578/2008, do

Governador do Estado, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do

inciso IX do art. 37 da Constituição da República. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A

Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda nº 1, que apresenta. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda nº 1, da Comissão de

Administração Pública. A Presidência informa ao Plenário que as emendas

encaminhadas pelo Governador do Estado, por meio das Mensagens nºs 287 e

298/2008, publicadas respectivamente em 9/10/2008 e 14/11/2008, foram

incorporadas ao parecer da Comissão de Justiça e serão arquivadas, nos termos do

inciso IV do art. 180 do Regimento Interno. Continua em discussão o projeto. Com a

palavra, para discutir, o Deputado André Quintão, que ainda dispõe de 54 minutos. (-

Pausa.) Na sua ausência, com a palavra, para discutir, o Deputado Sargento

Rodrigues. (- Pausa.) Na sua ausência, com a palavra, para discutir, o Deputado

Padre João. (- Pausa.) Não há outros oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 2.578/2008
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EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo renumerando-se os demais:

“Art. ... - Considera-se, desde o início da contratação, como designação para o

exercício de função pública, na forma do art. 10, § 1º, “a”, da Lei nº 10.254, de 20 de

julho de 1990, a celebração de contrato para prestação de serviços de Agente de

Segurança Penitenciário e de Agente de Segurança Socioeducativo.”.

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2009.

Sargento Rodrigues

EMENDA Nº 3

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - Quando da rescisão do contrato de que trata esta lei, o contratado terá

direito a indenização no valor de uma remuneração e meia proporcionalmente a cada

ano trabalhado.”.

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2009.

Carlin Moura

EMENDA Nº 4

O art. 13 do Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 2.578/2008 passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 13 - O contrato firmado de acordo com esta lei extinguir-se-á:

I - pelo término do prazo contratual;

II - por iniciativa do contratado;

III - pela extinção da causa transitória justificadora da contratação.

§ 1º - A extinção do contrato nos casos dos incisos II e III do “caput” deste artigo,

será comunicada ao contratado com atencedência mínima de trinta dias.

§ 2º - Extinto o contrato nos casos dos incisos I e III, será devida ao contratado uma

indenização, paga na base da maior remuneração do contratado, correspondente a

1/12 avos por mês de trabalho, contada a fração igual ou superior a 15 dias como

mês integral.

§ 3º - Extinto o contrato antes do prazo estabelecido, por iniciativa do órgão ou

entidade contratante e em decorrência de conveniência administrativa, além da

aplicação do previsto no parágrafo anterior será devida uma indenização
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correspondente à metade do que caberia ao contratado pelo prazo remanescente do

contrato.”.

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2009.

Padre João

EMENDA Nº 5

Dê-se ao art. 4º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 4º - As contratações de que trata esta lei serão feitas com a observância dos

seguintes prazos máximos:

I - seis meses, nos casos dos incisos I e II do “caput” do art. 2º;

II - um ano, nos casos dos incisos III e IV do “caput” do art. 2º;

III - dois anos, nos casos dos incisos V e VI, alíneas “a”, “b” e “c”, do art. 2º;

§ 1º - É admitida a prorrogação dos contratos:

I - no caso do inciso III do art. 2º, desde que o prazo total nao exceda dois anos;

II - nos casos dos incisos I, II e IV do art. 2º, pelo prazo necessário à superação da

situação, desde que o prazo total não exceda 1 ano, nos casos dos incisos I e II, e

três anos, na hipóteses do inciso IV;

§ 2º - No caso do inciso V do art. 2º serão adotadas, imediatamente após a

contratação, as providências necessárias à realização do concurso público para

provimento dos cargos.”.

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2009.

Padre João

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto uma emenda do Deputado

Sargento Rodrigues, que recebeu o nº 2, uma do Deputado Carlin Moura, que

recebeu o nº 3, e duas do Deputado Padre João, que receberam os nºs 4 e 5, e que,

nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha as emendas com o

projeto à Comissão de Administração Pública, para parecer.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.298/2008, do Deputado Agostinho

Patrús Filho, que altera a destinação prevista para o imóvel doado ao Município de

Senhora dos Remédios, nos termos da Lei nº 16.311, de 7/8/2006, e revoga o

parágrafo único de seu art. 1º e o art. 2º. A Comissão de Fiscalização Financeira
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opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o

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

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

Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº

2.298/2008 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 972/2007, dos Deputados Fahim

Sawan e Eros Biondini, que institui procedimentos para a identificação do recém-

nascido e de sua mãe nos hospitais e nas maternidades do Estado. A Comissão de

Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Saúde opina pela

aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

1, que apresenta, ficando prejudicada a Emenda nº 1, da Comissão de Saúde. Vem à

Mesa requerimento do Deputado Inácio Franco, solicitando o adiamento da discussão

do referido projeto por 5 dias. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

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

A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos

trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.874/2007, uma vez que permaneceu em ordem do

dia por 6 reuniões, e informa que, no decorrer da discussão, foram apresentados ao

projeto um substitutivo do Deputado Antônio Carlos Arantes, que recebeu o nº 3, e

um do Deputado Carlin Moura, que recebeu o nº 4, e uma emenda do Deputado

Chico Uejo, que recebeu o nº 3, e que, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento

Interno, encaminha os substitutivos e a emenda com o projeto à Comissão do

Trabalho, para parecer.

- O teor dos substitutivos e da emenda apresentados é o seguinte:

SUBSTITUTIVOS AO PROJETO DE LEI N° 1.874/2007

SUBSTITUTIVO Nº 3

Dispõe sobre a realização de eventos de música eletrônica denominados festas

“raves”, bailes do tipo “funk” ou assemelhados no âmbito do Estado e dá outras
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providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A realização de eventos de música eletrônica, conhecidos como festas

“raves” e bailes do tipo “funk”, obedecerá ao disposto nesta lei.

Art. 2º - Poderão realizar os eventos de que trata esta lei pessoas jurídicas ou

físicas que explorem estabelecimentos comercial ou particular.

Parágrafo único - Na hipótese de pessoa jurídica, será considerado responsável

pelo evento seu Presidente, diretor ou gerente.

Art. 3º - Os interessados em realizar os eventos de que trata esta lei deverão

solicitar a respectiva autorização à Secretaria de Defesa Social, com antecedência

mínima de trinta dias úteis, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

I - Em se tratando de pessoa jurídica:

a) contrato social e suas alterações;

b) CNPJ emitido pela Receita Federal;

c) comprovante de tratamento acústico na hipótese de evento realizado em

ambiente fechado;

d) atestado de responsabilidade técnica – ART -, das instalações de infra-estrutura

do evento, expedido pela autoridade municipal local;

e) contrato da empresa de segurança autorizada a funcionar pela Polícia Federal,

encarregada pela segurança interna do evento;

f) comprovante de instalação de detectores de metal;

g) comprovante de previsão de atendimento médico de emergência, com no

mínimo, um médico socorrista, um enfermeiro e um técnico de enfermagem;

h) nada a opor da Delegacia Policial, do Batalhão da Polícia Militar, do Corpo de

Bombeiros, todos da área do evento, e do Juizado de Menores da respectiva

comarca.

II - Em se tratando de pessoa física:

a) cópia da carteira de identidade;

b) cópia do CPF

c) os documentos arrolados no inciso anterior entre as alíneas “c” e “h”.

Parágrafo único - O pedido de autorização para a realização do evento deverá
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informar:

I - expectativa de público;

II - em caso de venda de ingressos o número colocado à disposição;

III - nome do responsável pelo evento;

IV - área para estacionamento, de maneira a não atrapalhar o trânsito das vias

públicas, bem como sua capacidade;

V - previsão de horário de início e término, ficando a duração do evento limitada a

no máximo doze horas.

Art. 4° - A autoridade responsável pela concessão d a autorização poderá limitar o

horário de duração do evento, de forma a não perturbar o sossego público, podendo

ser revisto a pedido do interessado ou para a preservação da ordem pública.

Parágrafo único - Na autorização deverá constar, obrigatoriamente, o horário de

início e término do evento.

Art. 5° - O local de realização do evento deverá di spor de banheiros para o público

presente, na proporção de um banheiro masculino e um feminino para cada grupo de

cem participantes, podendo ser utilizados banheiros químicos.

Art. 6º - A regulamentação desta lei disporá sobre o órgão da Secretaria de Defesa

Social responsável pela fiscalização e atuação nos casos de descumprimento dos

preceitos desta lei.

Parágrafo único - O órgão de fiscalização velará pelo cumprimento do disposto

nesta lei e adotará as providências necessárias para inibir a prática de qualquer

infração penal durante a realização do evento.

Art. 7° - O descumprimento do disposto nesta lei su jeitará o infrator às seguintes

penalidades, sem prejuízo das sanções cíveis e penais cabíveis:

I - suspensão do evento;

II - interdição do local do evento;

III - multa no valor de 50.000 Ufemgs (cinqüenta mil Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais) vigentes à época.

Parágrafo único - As penalidades previstas neste artigo poderão ser aplicadas

cumulativamente, de acordo com a natureza e gravidade da infração.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2009.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: Este substitutivo visa estabelecer um controle sobre a realização de

bailes “funks” e festas “raves”, em especial esta última, que por sua

contemporaneidade, ainda não se sujeita a um comando normativo específico.

A falta de normas claras vem provocando um desvirtuamento dos objetivos desses

eventos. Por exemplo podemos citar o caso das “raves”, cujo termo surgiu para

designar festas imbuídas de um espírito coletivo que diz respeito à apreciação de

música eletrônica, à celebração da vida e dos bons momentos, além de uma atitude

de respeito e tolerância ao próximo. O que vemos hoje são esses eventos estarem

associados ao consumo de drogas, quando na verdade, a música eletrônica não está

vinculada a esse contexto. No entanto, o poder público não pode fechar os olhos para

os transtornos que esses eventos vêm provocando, devendo restabelecer a ordem e

a primazia dos postulados do Estado Democrático de Direito em que vivemos,

regulando a matéria, determinando a fiscalização, bem como sanções a seus

infratores.

SUBSTITUTIVO Nº 4

Dispõe sobre os requisitos mínimos necessários para a realização de eventos

temporários de longa duração no Estado de Minas Gerais

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A realização de eventos de música de todos os gêneros temporários de

longa duração obedecerá ao disposto nesta lei, visando à proteção da vida humana e

dos patrimônios público e privado.

Art. 2º - Considera-se evento temporário qualquer acontecimento de especial

interesse público que ocorra em período limitado capaz de concentrar pessoas em

determinado espaço físico construído ou preparado para a atividade.

Parágrafo único - O evento temporário será momentâneo, quando realizado em

horas, e continuado, quando realizado em dias.

Art. 3º - Os eventos temporários são assim subdivididos e considerados:

I - eventos de impacto: aqueles realizados em edificações ou áreas públicas ou

privadas não licenciadas para o exercício de atividade da mesma natureza do evento,
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com previsão de público superior a 10.000 (dez mil) pessoas, os quais podem

comprometer a segurança humana, provocar danos substanciais ou resultar num

risco inaceitável, necessitando de ações corretivas imediatas.

II - eventos de subimpacto: aqueles realizados em edificações ou áreas públicas ou

privadas não licenciadas para o exercício de atividade da mesma natureza do evento

com previsão de público igual ou inferior a 10.000 (dez mil) pessoas e maior ou igual

a 5.000 (cinco mil) pessoas, que podem trazer riscos à segurança humana, mas que

podem ser controlados adequadamente com ações preventivas ou corretivas

imediatas.

III - eventos de médio impacto: aqueles realizados em edificações ou áreas públicas

ou privadas não licenciadas para o exercício de atividade da mesma natureza do

evento com previsão de público inferior a 5.000 (cinco mil) pessoas, os quais podem

trazer riscos, porém sem envolvimento de danos maiores que comprometam a

segurança humana, ou danos substanciais, podendo ser controlados adequadamente

com ações preventivas ou corretivas imediatas.

IV - eventos de baixo impacto: aqueles realizados em espaços abertos sem

delimitação com barreiras que impeçam o trânsito livre de pessoas e não seja

realizada atividades que envolvam risco de incêndio e pânico às pessoas; que não

tenham a utilização de trios elétricos ou similares; e que as estruturas de madeira ou

metálicas montadas temporariamente, consideradas palcos e similares, sejam para

uso específico da coordenação do evento e de apresentações artísticas e culturais.

Art. 4º - Para a realização de eventos especificados nesta lei, será exigido o projeto

técnico temporário, aprovado e liberado pelo setor técnico do Corpo de Bombeiros

Militar do Estado de Minas Gerais, conforme normas técnicas em vigor.

§ 1º - No projeto técnico temporário deverá constar uma certidão, registrada em

cartório de ofício, do proprietário ou do responsável pelo evento, na qual se assuma

junto ao Corpo de Bombeiros o compromisso de controlar o número máximo de

pessoas no evento, bem como as demais medidas de prevenção previstas no

processo.

§ 2º - A aprovação e a liberação em vistoria final do Projeto Técnico para Instalação

e Ocupação Temporária pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais não
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eximem o empreendedor da aprovação e da liberação de outros órgãos.

§ 3º - Os projetos técnicos temporários deverão ser protocolados no setor de

análise do Corpo de Bombeiros com o prazo mínimo de 10 dias úteis de

antecedência. A solicitação de vistoria será no mínimo, de 48 horas de antecedência

ao evento.

§ 4º - Para todos eventos, o empreendedor deverá ter executado o projeto técnico

temporário conforme as exigências do Corpo de Bombeiros e outras que a

complementam, até as 10 horas do dia do evento ou, no máximo, 10 horas antes de

seu início.

Art. 5º - A edificação e a área de risco permanente devem atender a todas as

exigências de segurança contra incêndio previstas no Decreto nº 44.746, de

29/2/2008, que regulamenta a Lei nº 14.130, de 2001, que dispõe sobre a prevenção

contra incêndio e pânico no Estado de Minas Gerais, juntamente com as exigências

para a atividade temporária que se pretende nela desenvolver.

Art. 6º - Em todo evento público, é obrigatória a presença de um responsável

técnico pela segurança do evento e pelos sistemas preventivos existentes ou

projetados, que conheça o projeto de segurança, o plano de emergência e que esteja

pronto para atender ao Corpo de Bombeiros durante fiscalização e responder pela

segurança em caso de emergência.

Art. 7º - Para público acima de 10.000 (dez mil) pessoas, será exigida a presença

de uma brigada de incêndio, destinada a garantir a rápida saída da população

presente, em face de uma situação de emergência.

Parágrafo único - O número de brigadistas em relação ao público estimado

obedecerá à proporção de 1 (um) brigadista para cada 500 (quinhentas) pessoas.

Art. 8º - Fica o empreendedor obrigado a disponibilizar nos eventos temporários,

independentemente da categoria, serviços médicos e de enfermeiros, além de

ambulância, conforme preconiza a Organização Mundial de Saúde.

Art. 9º - É obrigatória a apresentação à platéia, em telão, ou através de televisores,

ou por meio de material impresso informações sobre o uso indevido de álcool e

drogas, bem como os meios e as formas de evacuação da edificação, saídas de

emergências, durante todo o evento, em intervalos regulares estabelecidos no Projeto
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Técnico para Instalação e Ocupação Temporária.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2009.

Carlin Moura

EMENDA Nº 3 AO PROJETO DE LEI Nº 1.874/2007

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - Os eventos de música eletrônica, denominados “raves”, respeitarão as

normas pertinentes ao evento estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de

Minas Gerais, pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, pela legislação federal e

pelo código de posturas do Município onde sejam realizados.

§ 1º - Para os efeitos desta lei, considera-se como “rave” o tipo de festa que

acontece em galpões, sítios, terrenos sem construções ou locais abertos ou

fechados, com música eletrônica e período de duração superior a doze horas.

§ 2º - Para os efeitos desta lei, entende-se como período de duração o tempo

decorrido entre o início e o término das apresentações artísticas.”.

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2009.

Chico Uejo

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 da mesma data, às 14 horas, com a

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

ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/12/2008

Às 9h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

João Leite e Rêmolo Aloise (substituindo este ao Deputado Zé Maia, por indicação da

Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o

Deputado Hely Tarqüínio. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Durval Ângelo, declara aberta a reunião dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

dá-a por aprovada e solicita aos membros da Comissão que a subscrevam. A
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Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da

Comissão e a tratar de assuntos de direitos humanos. A Presidência interrompe a 1ª

Parte da reunião, registra as presenças e convida para tomar assento à mesa dos

trabalhos a Sra. Eliana Piola, representando a Subsecretaria de Direitos Humanos, e

o Sr. Flávio de Oliveira, representando a Coordenadoria Especial de Apoio e

Assistência à Pessoa com Deficiência da Sedese, as quais irão apresentar a versão,

em braile, áudio e libras, da Lei Maria da Penha. O Presidente, como autor do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais e concede

a palavra aos convidados, cada um por sua vez, que discorrem sobre o assunto

supracitado, conforme consta nas notas taquigráficas. Passa-se a 2ª Fase da 2ª Parte

da Ordem do Dia , compreendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, cada um

por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs

2.761 e 2.812/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval Ângelo (2) em que

solicita sejam ouvidos nesta reunião a Sra. Eliana Piola, representando João Batista

de Oliveira, Subsecretário de Direitos Humanos e o Sr. Flávio de Oliveira,

Coordenador da Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com

Deficiência da Sedese, para apresentação da versão em braile, em áudio e libras da

Lei Maria da Penha; em que solicita seja encaminhado ao Presidente desta Casa o

material disponibilizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, destinado a

portadores de deficiência visual e auditiva, e que seja criado na biblioteca da

Assembleia Legislativa um setor especializado para o atendimento de público com

necessidades especiais; João Leite, em que pleiteia sejam solicitadas à Secretaria de

Educação providências para que seja criado em todas escolas espaço físico

destinado ao estudo e pesquisa dos alunos portadores de deficiências auditivas e

visuais; e do Deputado Doutor Rinaldo, em que pleiteia sejam solicitadas à

Defensoria Pública, ao Ministério Público Estadual e ao Juiz da Vara de Execuções

Criminais da Comarca de Pitangui providências com vistas à adequação do regime de

cumprimento de pena do Sr. José Raimundo de Queiroz que foi condenado a 6 anos
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em regime semi-aberto e cumpre pena em regime fechado, em condições

subumanas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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 fevereiro de 2009.

Vanderlei Miranda, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Durval Ângelo.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/12/2008

Às 15h04min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Gláucia Brandão

e Maria Lúcia Mendonça e o Deputado Dimas Fabiano, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Dimas Fabiano, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º

turno, dos Projetos de Lei nºs 1.499/2007 (relatora: Deputada Maria Lúcia

Mendonça), na forma do vencido no 1º turno, e 2.719/2008 (relator: Deputado Dimas

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

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

discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.888/2008

(relator: Deputado Dimas Fabiano), que recebeu parecer por sua aprovação.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

3.073 e 3.107/2008. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2009.

Getúlio Neiva, Presidente - Gláucia Brandão - Carlin Moura - Juninho Araújo -

Vanderlei Jangrossi.
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ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

17/12/2008

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Hely Tarqüínio, Neider Moreira 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

Hely Tarqüínio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e passa à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, é aprovado o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na

forma do Substitutivo nº 1, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.838/2008 (relator:

Deputado Sebastião Costa). Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de lei nº 2.841/2008

(relator: Deputado Neider Moreira, em virtude de redistribuição). São retirados de

pauta por falta de pressupostos regimentais os Projetos de Lei nºs 2.955 e

2.956/2008. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

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

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

pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs

2.811 e 2.933/2008 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva) e 2.931/2008 (relator:

Deputado Hely Tarqüínio). São retirados de pauta, por falta de pressupostos

regimentais, os Projetos de Lei nºs 2.930 e 2.937/2008. É convertido em diligência ao

autor o Projeto de Lei nº 2.943/2008 (relator: Deputado Neider Moreira). 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 que

solicita seja convertido em diligência ao autor o Projeto de Lei nº 2.927/2008.

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, 17 de fevereiro de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Maria Tereza Lara - Chico Uejo - Ronaldo

Magalhães.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 18/12/2008

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza

Cruz, Fábio Avelar 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 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 da pauta. Passa-se à 1ª Fase da

Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 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 1.444/2007 na forma do

Vencido no 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão

(relator: Deputado Sávio Souza Cruz). O Deputado Fábio Avelar, com a palavra, faz a

entrega do “Manual da Engenharia Civil sobre Recursos Hídricos e Meio Ambiente”,

realizado pelo Instituto Mineiro de Engenharia Civil - Imec. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença 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 fevereiro de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Sávio Souza Cruz - Irani Barbosa - Gil Pereira.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/12/2008

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

Carlin Moura e João Leite, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em
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virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura

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

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a tratar de

assuntos de interesse da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” de 13/12/2008: ofícios da Sra.

Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão, e dos Srs. Carlos Alberto

Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil; José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral

do DER-MG; Diogo Prosdocimi, Superintendente de Controle de Outorgas, da

Secretaria de Transportes e Obras Públicas; e Ricardo Carvalho Ferreira Pires,

Secretário de Governo (interino) de Belo Horizonte. Registra-se a presença do

Deputado Eros Biondini. O Presidente e os Deputados presentes fazem o balanço

dos trabalhos realizados e das conquistas da Comissão nesta sessão legislativa.

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

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

a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2009.

Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Carlin Moura - Eros Biondini - João Leite -

André Quintão.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 19/12/2008

Às 9h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Weliton Prado,

Ronaldo Magalhães e Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Weliton Prado, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Wander Borges, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e

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
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Lei nº 2.263/2008, na forma do vencido em 1º turno (relator: Deputado Weliton

Prado). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos Deputados Weliton Prado, Wander Borges e

Ronaldo Magalhães (3) em que solicitam sejam enviados ofícios a todos os

Presidentes de Câmaras Municipais pedindo informações sobre a devolução de

recursos do orçamento do Poder Legislativo ao Poder Executivo, referentes ao

exercício que ora se finda; seja enviada às Câmaras Muncipais do Estado, inclusive

aos suplentes, manifestação de repúdio ao tratamento recebido da imprensa,

especialmente em matérias relacionadas à Proposta de emenda à Constituição que

aumenta o número de Vereadores e ao 13º salário, bem como à decisão da Câmara

dos Deputados de não promulgar a referida PEC; seja enviado voto de

congratulações ao Presidente desta Casa, pela excelente gestão a frente do Poder

Legislativo. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 fevereiro de 2009.

Ademir Lucas, Presidente - Cecília Ferramenta - Paulo Guedes - Wander Borges -

Sebastião Helvécio.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/2/2009

Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rêmolo Aloise,

Célio Moreira, Gustavo Valadares, Sávio Souza Cruz e Tiago Ulisses, membros da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Irani Barbosa e

Adalclever Lopes. Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado

Rêmolo Aloise, declara aberta a reunião e comunica que não há ata a ser lida por ser

a primeira reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a

eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a fixar dia e horário para as reuniões

ordinárias, determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas,

e convida o Deputado Célio Moreira para atuar como escrutinador. Feita a apuração

dos votos, ficam eleitos para Presidente o Deputado Sávio Souza Cruz e para Vice-
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Presidente o Deputado Gustavo Valadares, ambos por unanimidade. O Presidente

“ad hoc” dá posse ao Presidente eleito, que agradece aos colegas a confiança e

declara empossado o Vice-Presidente. Ouvidas as sugestões dos parlamentares, a

Presidência comunica que a comissão reunir-se-á ordinariamente às quartas-feiras,

às 10 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, 18 de fevereiro de 2009.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Gustavo Valadares - Ronaldo Magalhães - Tiago

Ulisses.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/2/2009

Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite, Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente “ad hoc”, Deputada

Maria Tereza Lara, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidente informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-

Presidente, determina a distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado

Tenente Lúcio para atuar como escrutinador. Feita a apuração dos votos, são eleitos

o Deputado João Leite e a Deputada Maria Tereza Lara para os cargos de Presidente

e Vice-Presidente, respectivamente. É fixado o dia e o horário de funcionamento das

reuniões ordinárias desta Comissão para as terças-feiras, às 10 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, 18 de fevereiro de 2009.

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

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/2/2009
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Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Lúcia

Mendonça e os Deputados Durval Ângelo e Vanderlei Miranda, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado

Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento da Deputada Maria Lúcia Mendonça, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o

Presidente e o Vice-Presidente. O Presidente “ad hoc” determina a distribuição das

cédulas de votação aos Deputados e convida o Deputado Durval Ângelo para atuar

como escrutinador. Apurados os votos, verifica-se a eleição do Deputado Durval

Ângelo para Presidente e do Deputado Arlen Santiago para Vice-Presidente, ambos

com três votos. O Presidente “ad hoc” proclama o resultado da eleição e passa a

Presidência ao Deputado Durval Ângelo, que agradece a confiança nele depositada e

informa que o Deputado Arlen Santiago será empossado na próxima reunião da

Comissão. O Presidente fixa o dia e o horário das reuniões ordinárias da Comissão

para as quartas-feiras, às 9 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, 18 de fevereiro de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Vanderlei Miranda - Jayro Lessa.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 17/2/2009

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Ademir Lucas, Paulo Guedes, Wander Borges e Sebastião Helvécio,

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad

hoc”, 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 eleger o Presidente e o

Vice-Presidente e a fixar o dia e horário das reuniões ordinárias, determina a
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distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado

Wander Borges para atuar como escrutinador. Feita a apuração dos votos, são eleitos

para Presidente a Deputada Cecília Ferramenta e para Vice-Presidente o Deputado

Paulo Guedes, ambos com cinco votos. O Presidente “ad hoc” dá posse à Presidente

eleita, que agradece aos colegas a confiança nela depositada e declara empossado o

Vice-Presidente. Ouvidas as sugestões dos parlamentares, a Presidência comunica

que a Comissão se reunirá ordinariamente 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, 18 de fevereiro de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente - Sebastião Helvécio - Padre João.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 21 DE FEVEREIRO DE 2009

ATAS

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 19/2/2009

Presidência dos Deputados José Henrique, Tiago Ulisses e Carlin Moura

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.046 a

3.056/2009 - Requerimentos nºs 3.324 a 3.355/2009 - Requerimentos da Comissão

Especial das Serras da Calçada e da Moeda e dos Deputados Durval Ângelo e João

Leite - Comunicações: Comunicações das Comissões de Segurança Pública, de

Saúde e de Assuntos Municipais e dos Deputados Ivair Nogueira e Gilberto Abramo

(3) - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Almir Paraca, Weliton Prado,

Sargento Rodrigues, Carlin Moura e André Quintão - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

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

Comunicações - Votação de Requerimentos: Acordo de Líderes; Decisão da

Presidência; requerimento da Comissão Especial das Serras da Calçada e da Moeda;

aprovação - Requerimento dos Deputados Durval Ângelo e João Leite; aprovação -

Requerimento do Deputado Padre João; deferimento; discurso do Deputado Padre

João - Registro de presença - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Sargento Rodrigues - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio -

Carlin Moura - Carlos Gomes - Célio Moreira - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito

Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio

Avelar - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani

Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Leonardo

Moreira - Maria Lúcia Mendonça - Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Padre João -

Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião
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Costa - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda -

Walter Tosta - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado João Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa a

receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande

Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.046/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Sabinópolis - Apae de Sabinópolis -, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Sabinópolis - Apae de Sabinópolis -, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2009.

Antônio Júlio

Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sabinópolis

encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de um ano, cumprindo suas

finalidades estatutárias e sociais no que concerne às atividades assistenciais,
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beneficentes e filantrópicas.

A Apae tem por fim promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com

deficiência, especialmente mental, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da

cidadania. Além disso, busca estimular a realização de estatísticas, estudos e

pesquisas relacionados à causa da pessoa com deficiência, propiciando o avanço

científico e a permanente formação dos profissionais e voluntários que atuam na

associação.

Sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que

desenvolvem atividades voluntárias, cumprindo assim os requisitos legais para

concessão do título de utilidade pública.

Por sua importância, contamos com o apoio dos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.047/2009

Cria o Programa de Conservação e Uso Racional da Água nas Edificações - Purae.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Conservação e Uso Racional da Água nas

Edificações - Purae.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei e sua adequada aplicação, são adotadas as

seguintes definições:

I - conservação e uso racional da água - conjunto de ações que propiciam a

economia de água e o combate ao desperdício quantitativo nas edificações;

II - desperdício quantitativo de água - volume de água potável desperdiçado pelo

uso abusivo;

III - utilização de fontes alternativas - conjunto de ações que possibilitam o uso de

outras fontes para captação de água que não o sistema público de abastecimento;

IV - águas servidas - águas utilizadas no tanque ou na máquina de lavar e no

chuveiro ou na banheira.

Art. 3º - As disposições desta lei serão observadas na elaboração e na aprovação

dos projetos de construção de edificações destinadas aos usos residencial e
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comercial, mesmo quando se tratar de habitação de interesse social.

Art. 4º - Os sistemas hidráulico-sanitários das novas edificações serão projetados

visando ao conforto e à segurança dos usuários, bem como à sustentabilidade dos

recursos hídricos.

Art. 5º - Nas ações de conservação, uso racional e de conservação da água nas

edificações, serão utilizados aparelhos e dispositivos economizadores de água, tais

como:

a) bacias sanitárias de volume reduzido de descarga;

b) chuveiros e lavatórios de volumes fixos de descarga;

c) torneiras dotadas de arejadores.

Parágrafo único - Nas edificações em condomínio, além dos dispositivos previstos

nas alíneas “a”, “b” e “c” deste artigo, serão também instalados hidrômetros para

medição individualizada do volume de água gasto por unidade.

Art. 6º - As ações de utilização de fontes alternativas compreendem:

I - a captação, o armazenamento e a utilização de água proveniente das chuvas;

II - a captação, o armazenamento e a utilização de águas servidas.

Art. 7º - A água das chuvas será captada na cobertura das edificações e

encaminhada a uma cisterna ou tanque, para ser utilizada em atividades que não

requeiram o uso de água tratada, proveniente da rede pública de abastecimento, tais

como:

I - rega de jardins e hortas;

II - lavagem de roupa;

III - lavagem de veículos;

IV - lavagem de vidros, calçadas e pisos.

Art. 8º - As águas servidas serão direcionadas, através de encanamento próprio, a

reservatório destinado a abastecer as descargas dos vasos sanitários e, apenas após

tal utilização, será descarregada na rede pública de esgotos.

Art. 9º - O combate ao desperdício quantitativo de água, compreende ações

voltadas à conscientização da população através de campanhas educativas,

abordagem do tema nas aulas ministradas nas escolas integrantes da rede pública

estadual e palestras, entre outras, versando sobre o uso abusivo da água, métodos
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de conservação e uso racional dela.

Art. 10 - O não-cumprimento das disposições desta lei implica a negativa de

concessão do alvará de construção para as novas edificações.

Art. 11 - O Poder Executivo regulamentará esta lei, estabelecendo os requisitos

necessários à elaboração e à aprovação dos projetos de construção, instalação e

dimensionamento dos aparelhos e dos dispositivos destinados à conservação e ao

uso racional da água a que ela se refere.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2009.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: O programa tem como objetivo instituir medidas que induzam à

conservação, ao uso racional e à utilização de fontes alternativas para captação de

água nas novas edificações, bem como a conscientização dos usuários sobre a

importância da conservação da água.

Trata também da captação da água de chuva, que pode ser reutilizada,

combatendo assim o desperdício e garantindo benefícios ambientais, econômicos e

sociais ao longo dos anos, além de evitar enchentes e desastres.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 495/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.048/2009

Declara de utilidade pública a entidade Criança Feliz, com sede no Município de

Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Criança Feliz, com sede no

Município de Uberaba.

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

Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2009.

Fahim Sawan

Justificação: A entidade Criança Feliz desenvolve atividades desde 2006, com
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finalidades não lucrativas, de forma apartidária e sem discriminação religiosa, racial

ou social. São beneficiadas cerca de 150 crianças e adolescentes por mês.

Na defesa de melhores condições de vida para a comunidade, a entidade presta

atendimento diário a crianças de 2 a 12 anos no que concerne a café da manhã e

atividades esportivas; repassa a gestantes carentes doações de enxovais e outros

bens; distribui sacolas de verduras doadas pelo Banco de Verduras da Prefeitura

Municipal de Uberaba; repassa diariamente a crianças doação de pães e leite

recebida de panificadora; distribui entre crianças, conforme receituário, medicamentos

fornecidos gratuitamente por médicos; e, através de parceria voluntária, ministra

aulas de capoeira a 26 crianças, duas vezes por semana.

Diante do meritório trabalho da entidade nas áreas da educação, da cultura, do

emprego, da geração de renda e dos direitos humanos, solicito à Casa apoio para

aprovação deste projeto de lei, como forma de agradecimento e incentivo à realização

de obras sociais.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.049/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de São Sebastião

da Vargem Alegre - Aprussva -, com sede no Município de São Sebastião da Vargem

Alegre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de

São Sebastião da Vargem Alegre - Aprussva -, com sede no Município de São

Sebastião da Vargem Alegre.

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

Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2009.

Padre João

Justificação: Associação civil, sem fins lucrativos, fundada em 12/4/2005, tem por

objetivo a prestação de quaisquer serviços que possam contribuir para o fomento e

racionalização das explorações agropecuárias e para melhorar as condições de vida
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dos seus associados.

O processo objetivando a utilidade pública encontra-se legalmente amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.050/2009

Dá a denominação de Rodovia Cônego João Avelino dos Reis ao trecho da LMG-

744 que liga o Município de Virgolândia ao entrocamento da estrada que liga o

Município de Coroaci ao Município de Peçanha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Rodovia Cônego João Avelino dos Reis o trecho da LMG-

744 que liga o Município de Virgolândia ao entrocamento da estrada que liga o

Município de Coroaci ao Município de Peçanha.

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

Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2009.

Carlin Moura

Justificação: Padre João Avelino dos Reis foi um homem que doou a sua vida e

juventude pelo povo de Virgolândia. Nasceu em 17/4/16 em Belo Horizonte, filho de

Francisco Avelino dos Reis e de Violeta dos Reis. Sendo o menino João humilde e

virtuoso, foi acolhido em uma casa de religiosos e conduzido a um seminário, onde se

preparou para ser padre. Ordenou-se em 30/11/47.

Exerceu o seu ministério sacerdotal na região, entre Coroaci, Virgolândia, Marilac e

Nacip Raydan. Sua residência foi em Coroaci entre 21/2/51 e 30/12/59. Nesse

período ele assumiu Coroaci e Virgolândia, incluindo a capela de Nossa Senhora da

Penha em Nacip Raydan.

A partir de 1959, Padre João fixou residência definitiva em Virgolândia. Lá ele

trabalhou assiduamente durante muitos anos. Em Virgolândia, ele se preocupou em

fazer um trabalho especial de organização litúrgica, principalmente na Semana Santa,

onde os sinais ainda permanecem para como memória de várias gerações. Em outra
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dimensão, o padre João, em suas ações pastorais, fazia um trabalho de assistência

especial às crianças mais carentes e pobres.

Entre todos os padres que passaram pela região, o mais lembrado e respeitado foi

o afro-brasileiro chamado pelo povo de cônego João Avelino dos Reis. Ele ficou em

Virgolândia até sua morte, no dia 10 de Julho de 1976.

Pelo exposto, entendemos ser justa e oportuna a homenagem ao nosso querido

cônego João Avelino dos Reis, lembrado e homenageado até hoje na região.

Portanto solicitamos aos nobres colegas o apoio à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.051/2009

Dá a denominação de Rodovia Frei Leopoldo Maria Borgerik ao trecho da estrada

que liga o Município de Virgolândia ao entroncamento da estrada que liga o Município

de São José da Safira ao Município de Marilac.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Rodovia Frei Leopoldo Maria Borgerik o trecho da estrada

que liga o Município de Virgolândia ao entroncamento da estrada que liga o Município

de São José da Safira ao Município de Marilac.

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

Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2009.

Carlin Moura

Justificação: Frei Leopoldo Maria Borgerik nasceu na Holanda em 3/3/14 e lá

mesmo fez seus estudos no seminário. Ordenado sacerdote, decidiu trabalhar no

Brasil e veio para o Município de Virgolândia. Tomou posse na Paróquia de São

Gonçalo do Amarante em 2/9/74. Trabalhou ardorosamente em favor das

comunidades rurais e das Comunidades Eclesiais de Bases CEBs. Ele queria que os

leigos fossem bons missionários e coordenadores do culto dominical.

A organização da paróquia era a sua meta principal. Sempre valorizou a

organização social através de associações e sindicatos. Incentivou o cooperativismo

e o desenvolvimento econômico da região. Exerceu o seu ministério em Virgolândia
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até 30/10/80. Em 27/2/80 tomou posse na Paróquia de Santa Luzia em Marilac, onde

continuou os seus trabalhos pastorais. Faleceu no dia 21/1/83.

Pelo exposto, entendemos ser justa e oportuna a homenagem ao grande

missionário Frei Leopoldo Maria Borgerik, lembrado e respeitado até hoje na região.

Portanto, solicitamos aos nobres colegas o apoio à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.052/2009

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

Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Contagem a área

e os imóveis destinados ao Centro Social Urbano do Bairro Eldorado - Cesu-Eldorado

-, localizado na Rua Senegal, 229, Bairro Eldorado, no Município de Contagem.

Parágrafo único - A doação da área e dos imóveis de que trata o “caput” objetiva o

desenvolvimento de projetos desportivos, de lazer, entretenimento e sociais, por parte

do Município.

Art. 2º - A área e os imóveis de que trata essa 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 nesta lei.

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

Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2009.

Carlin Moura

Justificação: O imóvel destinado ao Centro Social Urbano do Bairro Eldorado - Cesu

do Bairro Eldorado - de propriedade do Estado, por mais de 20 anos foi entregue em

comodato ao Município de Contagem, que lá fez diversos investimentos e

desenvolveu projetos desportivos e sociais relevantes. Atualmente, foi desfeito o

comodato e a administração voltou à esfera do Estado, mais especificamente à

Secretaria de Desenvolvimento Social - Sedese.

O Município de Contagem sempre colaborou decisivamente com o funcionamento
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do espaço, mas com o fim do comodato fica impossibilitado de fazer novos

investimentos.

A viabilidade de tal medida depende da transferência da área e dos imóveis ao

Município de Contagem, possibilitando-se assim o aprimoramento dos projetos

desportivos e sociais lá desenvolvidos, desonerando o Estado de tais despesas.

São essas as razões que me levam a solicitar de meus nobres pares a aprovação

deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 3.053/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Esporte Lazer Casa Nova,

com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Lazer Casa Nova, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2009.

Carlin Moura

Justificação: A Associação Comunitária Esporte Lazer Casa Nova, com sede no

Município de Contagem, fundada em 6/12/97, é uma entidade filantrópica, sem fins

lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado e duração indeterminada.

Está em pleno e regular funcionamento há mais de um ano, cumprindo suas

finalidades estatutárias e sociais.

Sua finalidade é promover o bem da comunidade, amparar e auxiliar crianças,

adolescentes e idosos, garantindo a melhoria do nível de vida das famílias

desprovidas de recursos, através da educação para o trabalho e de estímulos para o

desenvolvimento de aptidões artesanais.

A concessão do título declaratório de utilidade pública estadual é de grande

importância para a Associação, uma vez que, com ele, poderá firmar parcerias com

órgãos públicos estaduais, viabilizando, dessa maneira, a ampliação de seu trabalho

e o prosseguimento de seus projetos.
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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 3.054/2009

Dispõe sobre a obrigatoriedade de inspeção técnica de segurança veicular em

todos os veículos que desembarcarem no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam obrigados à inspeção técnica de segurança veicular todos os

veículos oriundos de importação que desembarcarem no Estado.

Parágrafo único - Após a inspeção de que trata o art. 1º, o Certificado de Inspeção

de Segurança Veicular será emitido pelo Inmetro, constituindo-se no documento

indispensável para a liberação e o licenciamento do veículo.

Art. 2º - A emissão de Certificado de Inspeção de Segurança Veicular, de que trata

o art. 1º, será efetuada por empresa credenciada pelo Inmetro.

Art. 3º - O licenciamento do veículo, bem como sua liberação para licenciamento

em outro Estado, somente se dará após a emissão do Certificado de Inspeção de

Segurança Veicular de que trata esta lei.

Art. 4º - Ficam obrigados ao disposto nesta lei os veículos novos ou usados, desde

que sejam importados e tenham seu desembarque no Estado.

Art. 5º - O custo da inspeção de segurança veicular, bem como o percentual a ser

recolhido nos cofres públicos, serão cobrados conforme tabela fixada pelo Inmetro.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2009.

Ruy Muniz

Justificação: O Brasil, ao longo dos últimos anos, tem adotado medidas que em

muito contribuíram para a melhoria da segurança dos veículos automotores

produzidos no país.

A par dessas medidas já existentes, devemos também controlar os veículos que

ingressam em nosso país, sob pena de permitirmos a proliferação de todo e qualquer

tipo de veículo sem nenhum controle quanto às normas de segurança, emissão de

poluentes e uma série de outros itens que a indústria nacional já resolveu.
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Faz-se necessário o controle, por parte do Estado importador, da procedência, bem

como das condições de segurança dos veículos que entram e são licenciados no

País, para que os adquirentes possam ter tranqüilidade em relação a esses produtos

e a certeza de que sua utilização não lhes causará nenhum dano nem prejuízos ao

meio ambiente.

Além disso, seria deslealdade para com a indústria nacional, vez que está obrigada

a cumprir as exigências da legislação de segurança veicular, se os mesmos critérios

não forem aplicados aos veículos importados que, atualmente, entram no país sem

nenhum controle.

Por esse motivo é que apresentamos a esta egrégia Casa esta proposta de lei, para

que em nosso Estado a questão em objeto possa ficar definitivamente resolvida e

esperamos o apoio dos nobres pares à sua aprovação.

- 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 3.055/2009

Estabelece condição para as empresas de transporte coletivo rodoviário

intermunicipal de passageiros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os veículos de empresas de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de

passageiros disporão de aparelho de comunicação que possa ser utilizado em

situação de emergência.

Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo não se aplica aos veículos de

regiões metropolitanas, salvo se sua aplicação for prevista em deliberação da

Assembleia Metropolitana.

Art. 2º - Os delegatários dos serviços de transporte terão o prazo de noventa dias

contados da publicação desta lei para adequar seus veículos ao disposto no art. 1º

desta lei.

Art. 3º - A inexistência do aparelho de comunicação de que trata o art. 1º desta lei

constitui infração administrativa sujeita a multa de 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais

do Estado de Minas Gerais).

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2009.

Ruy Muniz

Justificação: Não podemos deixar de considerar fatos que acontecem nos ônibus

que trafegam pelas estradas intermunicipais, onde o número de acidentes e assaltos

tem aumentado dia a dia.

Os acidentes acontecem, em muitos casos, na ultrapassagem, muitas vezes por

imprudência e negligência de motoristas de veículos particulares, que, dada a pressa,

se esquecem de que podem encontrar um ônibus na contramão.

Acontecem com freqüência, nas estradas, assaltos coletivos, em que os bandidos

pretendem levar tudo dos passageiros. A criminalidade tem aumentado

assustadoramente nesta época, em que estamos vivenciando índices altíssimos de

desemprego.

Além dessas ocorrências, os passageiros podem ter problemas de saúde e

necessitarem de socorro médico. Assim, numa viagem, pode ser necessário recorrer

a um hospital ou a uma delegacia de polícia.

Há que tomar uma medida preventiva, estabelecendo a obrigatoriedade de as

empresas de transporte intermunicipal instalarem aparelhos de comunicação em seus

veículos.

Nos termos do art. 10, IX, da Constituição mineira, cabe ao Estado explorar

diretamente ou mediante concessão os serviços de transporte rodoviário estadual de

passageiros que transponham os limites de mais de um Município no âmbito de seu

território. Já o art. 40, § 2º, preceitua que incumbe à lei dispor sobre o regime das

empresas concessionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e

de sua prorrogação, as condições de exclusividade do serviço, a política tarifária e a

obrigação de o concessionário e o permissionário manterem serviço adequado.

Por seu turno, o art. 24, V, da Constituição Federal dá competência aos Estados

membros para legislarem concorrentemente com a União sobre consumo.

 A Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90, define consumidor como toda pessoa física ou

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final; e serviço,

como qualquer atividade realizada no mercado de consumo, mediante remuneração,

salvo a decorrente de relação de caráter trabalhista. Portanto, materialmente, a
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proposição encontra respaldo nas Constituições Federal e Estadual.

Formalmente, a iniciativa parlamentar para deflagrar o processo legislativo na

espécie está amparada no art. 65, "caput", da Carta mineira. Com efeito, o

constituinte estadual, diferentemente do federal, não inseriu a matéria relativa a

serviços públicos entre aquelas que são reservadas ao Chefe do Executivo. Não

obstante, os arts. 42, 43 e 45 da Constituição mineira atribuem às assembleias

metropolitanas algumas competências relativas às funções públicas de interesse

comum no âmbito de regiões metropolitanas, cabendo a esses órgãos, entre outras

coisas, exercer o poder normativo regulamentar de integração do planejamento, da

organização e da execução das funções públicas de interesse comum, entre as quais

se inclui o transporte intermunicipal e o sistema viário metropolitano. De fato, já foram

criadas as Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte e do Vale do Aço, por meio das

Leis Complementares nºs 26, de 14/1/93, e 51, de 31/12/98, respectivamente.

É de ressaltar que as assembleias metropolitanas não são entes com capacidade

legislativa. Os serviços de transporte coletivo intermunicipal são da alçada privativa

do Estado e regulam-se pelas leis estaduais.

- 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 3.056/2009

Estabelece normas para a preservação e para a promoção do patrimônio cultural

associado ao transporte ferroviário no Estado de Minas Gerais, altera a Lei nº 11.726,

de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas

Gerais, e a Lei nº 12.398, de 12 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o Plano

Mineiro de Turismo e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O Estado, em colaboração com a comunidade , promoverá a proteção e a

preservação dos bens móveis e imóveis que integram o patrimônio cultural associado

ao transporte ferroviário no Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - O patrimônio cultural de que trata essa lei será identificado e

passará a integrar o cadastro de que trata o art. 12 da Lei nº 11.726, de 30 de

dezembro de 1994.
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Art. 2º - O inciso V do art. 3º da Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - ....

V - os conjuntos urbanos, os conjuntos ferroviários e demais sítios de valor

histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, espeleológico, paleontológico,

ecológico e científico.”.

Art. 3º - Fica acrescido o seguinte inciso VI ao art. 6º da Lei nº 11.726, de 30 de

dezembro de 1994:

“Art. 6º - ....

VI - a preservação, a defesa, a conservação e a promoção dos bens culturais que

integram o patrimônio cultural associado ao transporte ferroviário no Estado de Minas

Gerais.”.

Art. 4º - A realização de intervenção destinada à conservação, e à restauração dos

bens que integram o patrimônio cultural associado ao transporte ferroviário obedecerá

ao disposto no art. 7º da Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994.

Art. 5º - A exploração de atividade turística em bens ou áreas identificadas como de

interesse para a preservação do patrimônio cultural associado ao transporte

ferroviário será precedida de estudo e planejamento, nos termos do art. 11 da Lei nº

11.726, de 30 de dezembro de 1994.

Parágrafo único - Na promoção de ações objetivando o desenvolvimento, o fomento

e o fortalecimento do turismo nos bens ou nas áreas a que se refere esse artigo serão

observados os princípios e os objetivos definidos nos arts. 1º e 2º da Lei nº 12.398,

de 12 de dezembro de 1996.

Art. 6º - O art. 3º da Lei nº 12.398, de 12 de dezembro de 1996 fica acrescido do

seguinte inciso XII:

“Art. 3º - ....

XII - incentivo ao turismo direcionado para o patrimônio cultural associado ao

transporte ferroviário.”.

Art. 7º - O Estado incentivará a criação e apoiará a manutenção de arquivos,

bibliotecas e museus relacionados com o patrimônio cultural associado ao transporte

ferroviário, nos termos das Seções III, IV e V da Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de
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1994.

Art. 8º - A Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, fica acrescida do seguinte art.

56-A.

“Art. 56-A - O Estado manterá museu destinado ao patrimônio cultural associado ao

transporte ferroviário, com a finalidade de guardar, preservar, pesquisar e expor, com

fins didáticos, os bens de relevante interesse, especialmente os produzidos ou

adquiridos entre 1865 e 1960.”.

Art. 9º - No caso de desativação de trechos ou de ramais ferroviários, a remoção

dos bens que integram a infra-estrutura do transporte ferroviário dependerá de prévia

consulta e de manifestação favorável do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico de Minas Gerais - Iepha - MG - e da expressa anuência do Município em que

os bens estejam localizados.

Parágrafo único - A transferência temporária para outro Estado da Federação ou

para o exterior de bens de relevante interesse integrantes de acervo relacionado com

o patrimônio cultural ferroviário obedecerá ao disposto no art. 53 da Lei nº 11.726, de

30 de dezembro de 1994.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2009.

João Leite

Justificação: A preservação e a proteção do relevante patrimônio cultural associado

ao transporte ferroviário e ao incentivo ao desenvolvimento sustentável constituem o

objetivo principal que justifica a proposição que apresentamos. Busca-se com esse

projeto o aprimoramento do ordenamento jurídico em vigor no Estado, promovendo-

se alteração no Plano Mineiro de Turismo e na lei que, em 1994, instituiu a política

cultural do Estado. Essas leis, ambas resultantes de ações de interação com a

sociedade - seminário legislativo e fórum técnico - foram encampadas pela Comissão

de Educação, Cultura, Desporto, Turismo e Lazer, então existente, que exerceu, nos

dois exemplos, o poder de iniciativa no processo legislativo.

Ao especificar a importância do patrimônio cultural associado ao transporte

ferroviário, promovendo a alteração dos dois diplomas legais em vigor, esta

proposição mantém-se de acordo com os parâmetros constitucionais já validados
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pela Comissão de Constituição e Justiça, quando do exame dos Projetos de Lei nºs

2.015/94 e 988/96, no tocante à iniciativa parlamentar no processo legislativo. Além

disso, fica claro o alcance normativo da proposição: não se trata de interferência nas

atividades típicas do Poder Executivo nem de promoção de ações de tombamento,

mas trata-se da inclusão, como matéria de relevante e específico interesse, do

patrimônio ferroviário no conjunto dos bens materiais e imateriais a serem protegidos

e preservados, nos termos das leis em vigor.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Cultura e de Fiscalização

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

REQUERIMENTOS

Nº 3.324/2009, do Deputado Braulio Braz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a 1ª Igreja Presbiteriana de Carangola pelo decurso de seus 60

anos de organização. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 3.325/2009, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Rogério Avelar, Prefeito Municipal de Lagoa Santa, e com

toda a Mesa da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo

Horizonte - Granbel - por sua eleição para o biênio 2009 - 2010. (- À Comissão de

Assuntos Municipais.)

Nº 3.326/2009, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a diretoria eleita do Colegiado Regional de Secretários

Municipais de Saúde Macro Norte de Minas - Cosems - para o biênio 2009 - 2010. (-

À Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.327/2009, do Deputado Tiago Ulisses, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com Sr. Jorge de Vasconcelos Safe Júnior por sua posse na

Academia Mineira de Medicina. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 3.328/2009, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Onça do Pitangui pelo 46º aniversário de

emancipação desse Município.

Nº 3.329/2009, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Florestal pelo 46º aniversário de emancipação

desse Município.



____________________________________________________________________________
547

Nº 3.330/2009, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Conceição do Pará pelo 46º aniversário de

emancipação desse Município.

Nº 3.331/2009, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de São José da Varginha pelo 46º aniversário de

emancipação desse Município.

Nº 3.332/2009, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Igaratinga pelo 46º aniversário de

emancipação desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.333/2009, da Comissão Especial dos Aeroportos, em que solicita seja

encaminhado à Infraero pedido de providências com vistas a que defina a capacidade

operacional do Aeroporto da Pampulha.

Nº 3.334/2009, da Comissão Especial dos Aeroportos, em que solicita seja

encaminhado à Infraero pedido de providências com vistas à implantação dos

serviços de "check-in" remoto na Estação do Metrô Vilarinho e à disponibilização, por

meio de órgãos competentes, de uma linha de ônibus especial ligando essa estação

ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

Nº 3.335/2009, da Comissão Especial dos Aeroportos, em que solicita seja

encaminhado à Infraero pedido de providências com vistas à disponibilização de

espaços e recursos no Aeroporto Internacional Tancredo Neves para a Força Aérea

Brasileira.

Nº 3.336/2009, da Comissão Especial dos Aeroportos, em que solicita seja

encaminhado à Infraero pedido de providências com vistas à implantação dos

serviços de "check-in" remoto no Terminal Conexão Aeroporto, em Belo Horizonte, e

de embarque direto na aeronave a partir do ônibus.

Nº 3.337/2009, da Comissão Especial dos Aeroportos, em que solicita seja

encaminhado ao DNIT pedido de providências com vistas a que agilize a construção

do Anel Viário de Contorno Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte,

interligando os Municípios de Sabará, Santa Luzia, Lagoa Santa, Confins,

Vespasiano, Ribeirão das Neves, Contagem e Betim. (- Distribuídos à Comissão de

Transporte.)
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Nº 3.338/2009, da Comissão Especial dos Aeroportos, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria Adjunta de Meio Ambiente de Belo Horizonte pedido de

providências com vistas ao imediato licenciamento ambiental do Aeroporto da

Pampulha. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 3.339/2009, da Comissão Especial dos Aeroportos, em que solicita seja

encaminhado à Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU - pedido de

providências com vistas à extensão do metrô da Estação Vilarinho até o Aeroporto

Internacional Tancredo Neves.

Nº 3.340/2009, da Comissão Especial dos Aeroportos, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências com vistas à

realização de obras complementares interligando a Estação do Metrô Vilarinho à

Linha Verde.

Nº 3.341/2009, da Comissão Especial dos Aeroportos, em que solicita seja

reiterado ao Governador do Estado pedido de providência feito há cinco anos para

asfaltamento, com a possível urgência, da estrada que liga Alto das Maravilhas a

Santa Luzia ou inclusão dessa obra no Proacesso.

Nº 3.342/2009, da Comissão Especial dos Aeroportos, em que solicita seja

encaminhado ao Ministério Público Federal pedido de providências com vistas a que

seja analisada a viabilidade de medida cautelar para impedir a operação de

aeronaves no Aeroporto da Pampulha em vôos para outras capitais. (- Distribuídos à

Comissão de Transporte.)

Nº 3.343/2009, da Comissão Especial dos Aeroportos, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria Adjunta de Meio Ambiente de Belo Horizonte pedido de

providências com vistas a que seja feita contínua fiscalização da emissão de ruídos

no entorno do Aeroporto da Pampulha. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 3.344/2009, da Comissão Especial dos Aeroportos, em que solicita seja

encaminhado à Infraero pedido de providências com vistas a que agilize a execução

das obras, que especifica, no Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

Nº 3.345/2009, da Comissão Especial dos Aeroportos, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências com vistas a que

sejam executadas as obras do contorno norte do Aeroporto Internacional Tancredo
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Neves, ligando a MG-424, em Pedro Leopoldo, até a MG-10, em Lagoa Santa, bem

como as obras de retificação da MG-800, que adentra o aeroporto.

Nº 3.346/2009, da Comissão Especial dos Aeroportos, em que solicita seja

encaminhado à Infraero pedido de providências com vistas a que agilize a elaboração

de estudos técnicos para a implementação da segunda etapa do Aeroporto

Internacional Tancredo Neves.

Nº 3.347/2009, da Comissão Especial dos Aeroportos, em que solicita seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências com

vistas a que seja feita fiscalização do enquadramento do Aeroporto da Pampulha na

Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo.

Nº 3.348/2009, da Comissão Especial dos Aeroportos, em que solicita seja

encaminhado à Infraero pedido de providências com vistas à construção imediata de

área de escape no Aeroporto da Pampulha. (- Distribuídos à Comissão de

Transporte.)

Nº 3.349/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Sra. Advane de Souza Moreira, Promotora do Trabalho, pedido de

providências com vistas à apuração de possíveis perseguições aos trabalhadores da

Prossegur, em virtude de campanha salarial e reivindicações de cunho trabalhista. (-

À Comissão do Trabalho.)

Nº 3.350/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Coordenador do CAO-DH pedido de providências com vistas à

apuração de possível perseguição policial ao jovem Peter Thomas Martins Rocha.

Nº 3.351/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Sr. Edson Feital, Juiz da 2ª Vara de Tóxicos, pedido de providências

com vistas à agilização da tramitação do processo em que figura como réu o jovem

Peter Thomas Martins Rocha.

Nº 3.352/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria da PMMG pedido de providências com vistas à

apuração dos fatos denunciados por Iara Suzana Martins, em que relata

arbitrariedades praticadas por policiais militares contra seu filho, Peter Thomas

Martins Rocha.
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Nº 3.353/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências com vistas à apuração

das arbitrariedades denunciadas por Iara Suzana Martins, praticadas pelo detetive

Freire.

Nº 3.354/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Ouvidor-Geral do Estado pedido de providências com vistas à

apuração de vazamento de informações de denúncia feita sob sigilo.

Nº 3.355/2009, da Comissão de Saúde, em que pleiteia seja solicitado ao

Secretário de Saúde -que faça gestões junto ao Secretário de Saúde de Juiz de Fora

com vistas à agilização do início das atividades das Policlínicas da Cidade Alta (São

Pedro), cuja instalação já está concluída.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão Especial das

Serras da Calçada e da Moeda e dos Deputados Durval Ângelo e João Leite.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Segurança

Pública, de Saúde e de Assuntos Municipais e dos Deputados Ivair Nogueira e

Gilberto Abramo (3).

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

público presente, imprensa e telespectadores da TV Assembleia. Inicialmente,

gostaria de registrar uma série de requerimentos pendentes, por nós apresentados à

Mesa da Assembleia, para os quais solicitamos atenção especial da Presidência. O

primeiro foi apresentado em 23/10/2008 e solicita a criação da Comissão Especial

dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais. Por ser muito importante,

em momentos diversos nas várias comissões, quando é cabível, encaminhamos essa

discussão. Referimo-nos às comunidades de quilombolas, geraizeiros, vazanteiros e

indígenas, que merecem um olhar atento e cuidadoso da nossa Casa. Agora mesmo,

na discussão do Plano Decenal de Educação, um dos argumentos que o Deputado

Carlin Moura tem usado insistentemente para garantir a realização dos oito encontros

regionais previstos no interior é a necessidade de levar a Assembleia o mais próximo
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possível dessas comunidades.

Imaginar que representantes dessas comunidades terão condições de se deslocar

até Belo Horizonte para participar de um debate importante para eles, para discutir

uma educação adaptada e apropriada às necessidades das comunidades

tradicionais, é querer tirar-lhes, de fato, essa oportunidade. Portanto queremos apoiar

a iniciativa do Deputado Carlin Moura. A nossa Bancada está unida, apoiando para

garantir os encontros regionais na discussão do Plano Decenal de Educação.

A segunda iniciativa, Sr. Presidente, é a solicitação de uma comissão especial das

unidades de conservação do Estado ou um ciclo de debates para se conhecer e

debater a situação fundiária, administrativa e gerencial dos parques e demais

unidades de conservação estaduais de Minas Gerais. Estamos envolvidos, e hoje,

pela manhã, houve mais uma reunião da comissão especial, para discutir três

proposições que estão condensadas nessa comissão - a proposta de incorporação e

anexação da Serra da Calçada ao Parque Estadual da Serra do Rola-Moça e a

proteção ambiental, ampliando a unidade de conservação, que alcançaria toda a

Serra da Moeda. Portanto, quando pedimos para avaliar e debater principalmente a

situação fundiária das unidades de conservação do Estado, queremos criar, de fato,

um balizamento, um grande orientador, um plano para que possamos regularizar as

atuais unidades de conservação, quer sejam as que partiram de iniciativa desta Casa

ou que aqui foram aprovadas, quer sejam as que foram deferidas por meio de atos do

Executivo, por decretos. Que possamos planejar a ampliação dessas unidades de

conservação alcançando outras regiões ainda não atendidas no Estado, garantindo

assim a proteção da biodiversidade, da fauna, da flora!

Um terceiro requerimento, Sr. Presidente, que insistimos em que possamos levar

adiante, pede a implantação de uma comissão especial do cerrado mineiro e foi

apresentado em 16/4/2008. Estamos assistindo sempre a uma defesa muito firme,

muito segura, seja na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, seja no Congresso

Nacional, da necessidade de preservação do bioma amazônico e da mata atlântica. É

o que vemos a mídia registrar, dar cobertura, e também vemos por meio de iniciativas

das organizações não governamentais que defendem a preservação da

biodiversidade, a preservação ambiental. Mas o cerrado, principalmente o cerrado



____________________________________________________________________________
552

mineiro, está ficando esquecido. É bom registrar que o nosso cerrado está

desaparecendo. Basta fazer um sobrevôo em nosso Estado e observar como está se

dando a ocupação do nosso cerrado. Não bastasse o cultivo das monoculturas de

grãos, principalmente da soja, agora está firmemente entrando também a cultura da

cana-de-açúcar. E, já há algum tempo, estão também em processo de expansão as

monoculturas de eucalipto. Portanto é fundamental que tenhamos um olhar cuidadoso

e atento à preservação do nosso cerrado, por isso pedimos essa comissão especial.

Sr. Presidente, pedimos também, por meio de requerimento apresentado em

18/6/2008, um seminário legislativo com o tema “biocombustíveis, alimentos e meio

ambiente”. Esse tema esteve muito forte no ano passado. Foi até sinalizada pela

Presidência a oportunidade de encaminhar, com a brevidade possível, esse

seminário; todavia, infelizmente, não o realizamos em 2008. Novamente insistimos na

oportunidade e nessa discussão, principalmente quando, em meio a esta crise e à

queda dos valores, dos preços das “commodities”, acreditamos ser muito oportuna

uma discussão e que saiam dela sistematizados subsídios para orientar a produção,

seja de alimentos, seja de biocombustíveis, no Estado.

E ainda, Sr. Presidente, estamos aguardando uma homenagem especial ao Dr.

Joaquim Benedito Barbosa Gomes - jurista, Ministro do STF do Brasil, meu

conterrâneo, mineiro de Paracatu, figura ilustre de Minas Gerais. Essa homenagem é

muito justa. Fica aí também o pedido de apoio aos nossos nobres pares a essas

proposições.

Gostaríamos de chamar, mais uma vez, a atenção para os pontos de cultura. O

edital dos pontos de cultura é uma parceria entre o Ministério da Cultura e a

Secretaria Estadual de Cultura - aliás, ele está aberto para a implantação de mais 100

novos pontos de cultura em nosso Estado. Hoje temos 79 pontos de cultura em Minas

Gerais, de quase 600 implantados no Brasil. Agora o edital abre oportunidade para

novos 100 pontos de cultura em Minas. Essa é uma proposta extremamente

importante para preservar e fomentar a cultura no interior do Estado. Fizemos uma

solicitação, com o objetivo de ampliar o prazo, cujo encerramento estava previsto

para o dia 27 próximo, e fomos atendidos. Foi prorrogada para 20 de março a data de

apresentação das propostas ao edital. Aqueles que quiserem mais informações
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podem acessar o nosso “site” www.almirparaca.com.br. As informações sobre o edital

dos pontos de cultura estão à disposição. São R$18.000.000,00 disponibilizados -

R$12.000.000,00 do Ministério da Cultura e R$6.000.000,00 do governo do Estado.

Sr. Presidente, nós estamos nos aproximando do Carnaval, e gostaríamos de tornar

pública uma iniciativa que apoiamos, na nossa querida cidade de Paracatu. Há 21

anos, o bloco cultural Pão Moiado sai todos os sábados, ao entardecer, e este ano

traz como tema “Cordisgaia - o planeta-coração”. Pão Moiado caracteriza-se por, todo

ano, levar ao público paracatuense uma temática e mobilizar a população chamando

a atenção para um ponto que precisa ser trabalhado, incorporado e sobre o qual

precisa ser conscientizada. O Pão Moiado propõe o tema “Cordisgaia”. Trata-se de

um neologismo formado por um segmento de origem latina - “cordis”, que quer dizer

coração, como em nossa Cordisburgo, terra natal do Guimarães Rosa - e outro de

origem grega - “gaia”, que diz respeito ao nosso planeta, considerado como um

superorganismo vivo que se auto-regula e se autocontrola para garantir um equilíbrio

entre o físico e o químico e a sobrevivência ideal para todas as formas de vida.

Portanto, é um tema ambiental que o Pão Moiado leva para a comunidade.

Deixo aqui o convite para a comunidade de Paracatu participar e prestigiar os 21

anos do Bloco Pão Moiado.

Queremos também dar as boas-vindas aos novos funcionários da Assembleia de

Minas Gerais, que tomam posse hoje. Temos certeza de que realizarão o trabalho da

Casa com maestria, como já ocorre hoje na nossa Assembleia. Felizmente temos um

corpo funcional de qualidade, que é, em grande medida, o responsável pelo trabalho

oferecido em defesa do povo mineiro na Assembleia.

Para finalizar, Sr. Presidente, gostaríamos de anunciar o lançamento da quinta

edição do Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social, acontecido

durante o Fórum Social Mundial, evento do qual participei representando a

Assembleia Legislativa de Minas Gerais. As inscrições vão até o dia 29 de maio.

Como nosso tempo está se esgotando, voltaremos depois a falar sobre esse prêmio.

Para maiores informações, pode-se acessar o “site”

www.fundacaobancodobrasil.org.br. São oito prêmios de R$50.000,00 totalizando

R$400.000,00 em premiação. Lembramos que tecnologias sociais são aquelas que
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nascem na academia, voltadas para resolver problemas sociais, ou da integração da

relação entre a pesquisa acadêmica e o trabalho nascido nas comunidades, num

esforço de superação de problemas ambientais, geração de trabalho e renda,

soluções para energia, produção de alimentos, habitação. Enfim, procuram solucionar

problemas da comunidade com baixo custo, fácil apropriação e reaplicação para

demais comunidades que tenham problemas do mesmo gênero. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Primeiramente, quero parabenizar o Deputado Almir

Paraca, Líder da Minoria, Deputado atuante nesta Casa, pela sua exposição. Gostaria

também de dizer que a alegria de pobre dura pouco - dura pouco, mesmo. Depois de

duas semanas, a Cemig anunciou uma maldade, uma falta de humanidade com a

população de Minas Gerais: enviar o nome de quem estivesse devendo a conta de

luz para que seja incluído no cadastro do SPC. Houve uma grande pressão da

população, e toda a imprensa fez a cobertura dessa situação. Houve mobilização, e

apresentamos três representações, sendo duas no Ministério Público Estadual e uma

no Ministério Público Federal. Então houve uma grande pressão e mobilização em

relação a essa questão. O Governador Aécio Neves voltou atrás na decisão da

Cemig, considerou a decisão inoportuna, e naquele momento conseguimos resolver o

problema. Agora, duas semanas depois, a Copasa assina um contrato de mais de

R$1.000.000,00, que permite a inclusão do nome do consumidor no SPC. Isso foi

publicado ontem no Diário Oficial. Ontem fizemos a leitura, os trabalhos de

fiscalização, aliás, repassando isso para toda a imprensa, e hoje isso foi notícia da

primeira página do jornal “O Tempo”. Duas semanas depois da Cemig desistir de

enviar os nomes dos consumidores inadimplentes à Serasa, a Copasa sinaliza que

também pode adotar essa prática. A empresa assinou três contratos no valor de

R$1.180.000,00 com a CDL, gestora do SPC e da Serasa. O acerto prevê a inclusão

e a exclusão de clientes no cadastro de inadimplência. Não há justificativa alguma.

Por isso, mais uma vez, solicito a todos os Deputados e à Mesa que o meu projeto

seja apreciado, porque está tramitando há anos. Foi aprovado nas Comissões de
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Fiscalização Financeira e Orçamentária, de Constituição e Justiça e de Defesa do

Consumidor. A proposição proíbe que os órgãos que prestam serviços essenciais

incluam o nome do consumidor inadimplente no SPC e na Serasa. O governo tem

todos os mecanismos - os mais perversos possíveis - para fazer cobranças. Se o

cidadão não pagou a conta de água, não pagou a conta de luz, que são altas, vai lá e

corta. Não tem conversa. Quando um cidadão deve o IPVA ou outro imposto

estadual, se seu carro é apreendido, não tem conversa, tem multa. E, se houve corte,

tem de pagar juros e correção. A taxa de religação é paga também. O governo não

brinca, tem a mão pesada. É maldoso com o consumidor, e isso é uma grande

injustiça. O nosso projeto está tramitando nesta Casa, e, como disse, já foi aprovado

em todas as comissões, estando, pois, pronto para ser apreciado em Plenário. Basta

incluí-lo na pauta para ser votado, acabando com esse absurdo, com essa novela. A

Cemig pode alegar que agora não, por causa da crise, do ponto de vista provisório,

que vai ver... Depois de ter três representações no Ministério Público, pressiona a

sociedade.

Outra notícia é que a Copasa também quer incluir o nome de inadimplentes na

Serasa e no SPC. Pergunto a todos os Deputados: em vez de fazer um contrato de

mais de R$1.000.000,00 para penalizar os coitados, por que o governo não utiliza

esse dinheiro para pagar as contas de quem mais precisa, para pagar a conta de

quem está desempregado, daquele pai de família que está sem condições? Seria

muito melhor utilizar R$1.000.000,00 para fazer subsídio para as pessoas mais

carentes. É muito simples. Mas o governo prefere mandar o seu nome para o SPC e

a Serasa, fazer um contrato de mais de R$1.000.000,00 para constranger o cidadão

em vez de subsidiar famílias carentes. Realmente é uma maldade muito grande, uma

injustiça, o que causa indignação. Estou aqui apresentando requerimento, solicitando

informações da Copasa sobre os contratos de prestação de serviço. Queremos uma

justificativa da empresa. Ao sair daqui, farei uma representação no Ministério Público

Estadual, no setor responsável pela defesa do consumidor. Do jeito que a situação

está, não dá para continuar. Talvez as coisas só funcionem dessa forma. Costumo

dizer que o parlamento é igual feijão: funciona na pressão. Quando há mobilização,

as pessoas vão para as ruas, fazem abaixo-assinados, como fizemos na campanha
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para reduzir a tarifa de energia, que caiu 17%, e para impedir a cobrança da taxa de

incêndio. Enfim, quando há mobilização e pressão, as coisas acontecem. Novamente

iremos ao Ministério Público para apresentar requerimento e ocuparemos esta tribuna

quantas vezes forem necessárias, porque sabemos muito bem o lado em que

estamos, o lado do povo. Tive mais de 120 mil votos, sei muito bem qual o meu

papel: é fiscalizar e defender as pessoas que mais precisam. Decisões injustas

merecem todo o nosso repúdio. Vamos tomar todas as providências necessárias,

além de repudiar, com muita veemência, essa decisão. Não há justificativa. Esse

dinheiro poderia ser muito bem utilizado para subsidiar as pessoas que realmente têm

mais dificuldades. O valor do contrato com a Copasa ultrapassa R$1.000.000,00 -

está aqui no texto do diário oficial publicado ontem. No período da manhã,

conseguimos detectar e informamos todos os veículos de comunicação. Segundo o

diário oficial do Estado, o contrato com a Serasa no valor de R$480.000,00 prevê

prestação de serviços, inclusão e exclusão de clientes da Copasa-MG e de suas

subsidiárias na base de dados do cadastro de Pendências Financeiras - Pefin -, base

de dados, com anotações de dívidas vencidas e não pagas, de pessoas físicas e

jurídicas da Serasa. Com a CDL-BH são dois contratos: um no valor de R$696.000,00

e outro no valor de R$5.400,00, para prestação de serviços e utilização pela Copasa-

MG de produto do SPC Registros, inclusão e exclusão dos seus clientes e de suas

subsidiárias do cadastro de inadimplência da CDL-BH, respectivamente. Os três

contratos foram assinados em janeiro e publicados ontem, com a validade de um ano.

Se a Copasa não quer colocar o nome de seus clientes no SPC, por que fazer um

contrato de mais de R$1.000.000,00? Para que gastar mais de R$1.000.000,00 num

contrato com a Serasa e a CDL, se não vai colocar o nome dos cidadãos no SPC?

Não tem justificativa. Então fica aqui o nosso posicionamento, esperando que o

governo se pronuncie. Já estamos entrando agora, de pronto, com essa

representação no Ministério Público, além de apresentar aqui um requerimento

solicitando esclarecimentos e informações por parte da Copasa. Já cansei de dizer, e

vou falar quantas vezes for preciso, que água e energia são bens públicos essenciais

à vida, por isso não podem ser tratados como meras mercadorias. Nada justifica o

valor da água da Copasa em Minas Gerais ser um dos mais caros do mundo. A água
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aqui é mais cara, aliás, que os departamentos municipais, e grande parte das cidades

não tem tratamento de esgoto. Eu falava com o Francisco agora há pouco,

representante dos servidores administrativos - e aqui solicitamos, aliás, que o

governo olhe pelos servidores -, e ele falava que chega a 50% do valor do esgoto e,

em algumas cidades, chega a 70%, 80%. Então fica aqui o nosso posicionamento,

porque a água e a energia não podem ser tratadas como meras mercadorias.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Deputado Weliton Prado, V. Exa. sempre

trazendo em primeira mão as grandes questões do povo de Minas Gerais, como na

luta contra a atitude arbitrária da Cemig de querer colocar o nome dos consumidores

na lista negra, em defesa pela redução da conta de luz e, agora, recentemente, V.

Exa. questionou um aspecto importante, o de que o aumento da conta de água da

Copasa não pode ser aprovado, nem sequer discutido, porque Minas Gerais não tem

uma agência nacional de controle da Copasa. Agora, mais uma vez, a empresa

pública de Minas Gerais, a Copasa, num momento de crise, vem novamente apavorar

o consumidor de Minas Gerais com esse gasto. Mas V. Exa. está um passo à frente,

porque tem aqui nesta Casa o instrumento mais eficaz para se evitar esse tipo de

arbitrariedade. Não podemos continuar simplesmente acreditando nas palavras da

Copasa de que criou o cadastro apenas para jogar dinheiro fora. O instrumento que

temos para dar garantia ao povo de Minas Gerais, aos consumidores da Copasa, da

Cemig, das escolas, é o projeto de autoria de V. Exa., em que se proíbe a inclusão,

no cadastro de devedores, de serviços essenciais. Pelo princípio constitucional e pelo

princípio do Código de Defesa do Consumidor, no que diz respeito aos serviços

essenciais - água, luz, telefone, escola, funerária, plano de saúde -, o consumidor não

pode estar sujeito à inclusão do seu nome na lista de devedores pelo princípio da

continuidade.

Então, a garantia que temos é a de colocar em votação, no Plenário desta Casa, o

projeto de V. Exa. É o momento oportuno para convocarmos todos os pares,

Deputadas e Deputados, para aprovar o projeto de V. Exa. Devemos, inclusive,

aproveitar a presença de V. Exa. na Mesa para colocar em pauta, o mais urgente

possível, esse projeto. Minas agradecerá, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado* - Agradeço ao combativo Deputado Carlin Moura. Em
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todas as lutas em defesa do povo, dos consumidores, há a presença aqui do PCdoB,

representado por V. Exa. Na luta pela redução da tarifa de energia elétrica, e agora

em relação à Copasa, das tarifas públicas, fica aqui o nosso reconhecimento ao

PCdoB. Ninguém faz nada sozinho. Temos, então, um grande companheiro nesta

Casa, que é V. Exa., Deputado Carlin Moura. É muito importante a sua presença

aqui, pois é sangue novo em defesa do povo de Minas Gerais. Neste momento V.

Exa. está muito empenhado, juntamente com as entidades, em relação ao fórum

mineiro sobre o Plano Decenal, envolvendo os servidores da área da educação e dos

movimentos sociais. Serão traçados planos para a educação para os próximos 10

anos. Então é muito importante as contribuições e o trabalho em conjunto nesta

Casa.

Realmente, se o projeto for aprovado, resolve-se o problema de uma vez por todas.

Não há justificativas para não aprová-lo, uma vez que já foi apreciado e aprovado em

todas as Comissões desta Casa. É importante a aprovação para não sermos mais

surpreendidos com decisões como essa; é importante para sabermos para onde está

indo o dinheiro do povo, pois mais de R$1.000.000,00 é muito dinheiro,

principalmente nesse momento de crise. O consumidor é penalizado duas vezes, pois

esse dinheiro poderia ser melhor utilizado para subsidiar a conta de água das

pessoas que mais precisam, além de resolver o problema a que me referi. Ficamos

surpresos com a assinatura do contrato que a empresa fez com a CDL, num acordo

de mais de R$1.000.000,00, propondo inserir o nome no SPC do consumidor que tive

a conta em atraso. Apesar de a justificativa não ser esta, estão aqui todos os dados

oficiais comprovando isso.

Fica, então, aqui, mais uma vez, a nossa indignação. Temos certeza absoluta de

que a população de Minas Gerais não concorda com essa atitude. E acredito que o

Governador também discordará. Será que não conversaram com ele novamente, que

achou inoportuna a decisão da Cemig? Tenho certeza de que ele vai posicionar-se e

também se pronunciar mais uma vez. Peço, aliás, que mobilizemos a base do

governo nesta Casa para aprovarmos o nosso projeto, impedindo que o nome dos

consumidores em atraso em relação aos serviços essenciais seja incluído na lista

negra, no SPC. Quem está em atraso não é porque não quer pagar. Para religar, por
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exemplo, a conta de luz na casa do cidadão, ele tem de pagar, e muito. Se houver

urgência, o valor será de mais de R$21,00.

Por fim, parabenizo todos os servidores que estão tomando posse hoje. Esta Casa

realmente tem um conjunto de servidores que prestam excelentes serviços. Faço

minhas as palavras do Deputado Almir Paraca. Desejo sucesso e boas-vindas a

todos. Foi o maior concurso da história da Assembleia Legislativa. Um concurso muito

mais concorrido que qualquer curso de Medicina do País. Assim, parabenizo todos os

servidores desta Casa e também os que estão chegando. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, público que nos vê pela TV Assembleia; gostaria de, novamente, reiterar

o tema que abordei na última vez que estive aqui, nesta tribuna.

Na data de hoje, Sr. Presidente, os Agentes de Segurança Penitenciárias que

fizeram concurso o ano passado estão numa grande expectativa de serem

nomeados.

Considero redundante dizer que a área de segurança pública do nosso Estado

requer sempre atenção especial. Essa atenção passa por uma série de ações do

governo. Ontem protocolamos um requerimento solicitando a realização de uma

homenagem na Comissão de Segurança Pública desta Casa, que tive a honra e

satisfação de presidir por duas vezes, aos integrantes do Ministério Público e aos

policiais civis que realizaram a prisão da maior quadrilha especializada em assaltos a

bancos, no Brasil, em todos os tempos. Além disso, apreenderam uma metralhadora

ponto 50, capaz de derrubar aeronaves. Essa notícia foi manchete de primeira página

do jornal “Estado de Minas”. É quanto a esse aspecto que queremos alertar.

À medida que temos em nosso Estado uma polícia competente, que apreendeu

esse armamento, demonstra-se que essa área tem de receber por parte do governo

do Estado uma especialíssima atenção. Quero apenas fazer esse registro. Daqui a

pouco, com a aquiescência do atual Presidente da Comissão, Deputado João Leite,

faremos uma homenagem especial a esses integrantes do Ministério Público e da

Polícia Civil que realizaram esse belíssimo trabalho aqui no Estado ao desbaratar
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essa quadrilha.

Fiz esse comentário, Sr. Presidente, para reforçar o que digo: a área de segurança

pública do Estado necessita de atenção especial. Neste momento temos 1.650

Agentes Penitenciários que prestaram concurso e aguardam nomeação. São 1.650

cidadãos que largaram o emprego, que deixaram uma atividade que era seu ganha-

pão, sua subsistência. Muitos vieram do interior do Estado para se preparar em

cursinhos, prestaram concurso público e estão ansiosos, angustiados, porque ainda

não foram nomeados. Neste exato momento, os Agentes Penitenciários estão

reunidos e vão, em passeata, até à Secretaria de Planejamento e Gestão - Seplag -

para cobrar a nomeação dos concursados.

Sr. Presidente, registro que ontem, durante evento no Palácio, em que o

Governador tratava da questão da Copanor - lá estavam diversos Deputados e o

nosso Vice-Governador -, tive a oportunidade de dirigir-me ao Vice-Governador em

busca de informações. Cobrei dele informações sobre a nomeação desses Agentes

Penitenciários. Ele me disse que na próxima sexta-feira, após o Carnaval, a Câmara

de Gestão estará reunida com o Secretário de Defesa Social, o Subsecretário de

Administração Penitenciária e o Secretário de Governo Danilo de Castro, e depois se

manifestará. O Vice-Governador, Prof. Antônio Anastasia, adiantou-me que essas

nomeações devem iniciar-se e serão gradativas à medida que surgirem as demandas

e necessidades regionais.

Quero, Sr. Presidente, aproveitando este espaço, esta tribuna, fazer um apelo ao

nosso Vice-Governador: que, depois dessa reunião, acelere, junto ao Secretário de

Defesa Social, as nomeações. Quando um cidadão presta um concurso público,

acaba por entregar-se à situação, dedicando-se inteiramente aos estudos, deixando

de lado uma série de atividades que realizava na etapa que precedeu a fase de

concurso. E quando começa a fase do concurso, ele deve ter uma dedicação

exclusiva para que obtenha resultado positivo e garanta um emprego estável, só

possível por concurso público.

Portanto faço aqui um apelo ao Vice-Governador, ao Secretário de Defesa Social e

ao Subsecretário de Administração Penitenciária, para que o processo das

nomeações seja acelerado após a reunião da Câmara de Gestão. É necessário que
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essas pessoas sejam nomeadas o mais rápido possível para que tenham

tranqüilidade. Por outro lado, conforme observação que fiz aqui, para que a área de

segurança pública do Estado, especialmente o setor prisional, cada vez mais tenha

pessoas qualificadas, preparadas e, logicamente, com a garantia jurídica de

permanecer no cargo e prestar um bom serviço ao Estado. Cada vez mais, essa é

uma área que requer atenção e cuidado especial por parte do Estado. A questão

prisional do Estado de Minas Gerais requer, neste momento, atenção, e ainda

permanecerá com essa necessidade por um longo período, até que tenhamos

tranqüilidade, eu diria, maior. Mesmo porque aqueles que lidam e operam a

segurança pública sabem muito bem que se trata de uma área que requer atenção

especial constante, permanente. A nomeação desses 1.650 concursados certamente

trará tranqüilidade ainda maior para a defesa social do nosso Estado.

Quero ainda, Sr. Presidente, dizer que estamos solicitando uma audiência pública

na Comissão de Administração Pública para tratar da questão dos contratados pelo

Estado, especialmente em algumas categorias que certamente se beneficiarão com o

Projeto de Lei nº 2.578/2008, de autoria do Governador do Estado. Estamos

solicitando audiência pública ao Deputado Délio Malheiros, atual Presidente da

Comissão de Administração Pública, para discutirmos os termos desse projeto. Há

também requerimento do Deputado Padre João de realização de audiência pública,

com convite aos contratados, para dar a estes oportunidade de apresentar aqui as

suas dificuldades, quais os seus problemas durante o contrato. Porque nós sabemos,

Deputado Padre João, que é um contrato draconiano, um contrato maquiavélico, que

põe o cidadão contratado numa situação completamente, eu diria, fragilizada diante

da força do Estado e, muitas vezes, da prepotência da administração pública, de

forma geral no momento em que esse cidadão já não lhe é útil. No momento em que

o cidadão comete um deslize, ainda que ínfimo, esse contrato é rompido, e esse

cidadão volta para casa numa situação completamente difícil. Esse contrato precisa

ser debatido aqui na Assembleia.

Já percebi, Deputado Padre João, que há avanços no contrato, tratando dos direitos

sociais - o art. 7º da Constituição da República fala a respeito de férias, de horas

extras, de adicional noturno - e de uma série de direitos que estão inovando na
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modalidade contrato. Mas precisamos ouvir porque são muitas as reclamações.

Tive oportunidade de expor ao Secretário de Governo Danilo de Castro a situação

do Sr. Lázaro Fernandes, que foi mandado embora, teve seu contrato rompido, com

27 anos de contrato e 76 de idade. Então, trata-se de uma situação sobre a qual

precisamos nos debruçar. Não precisamos ter pressa, não precisamos correr para

aprovar esse projeto, porque ele tem de dar o mínimo de garantia, pois é assim que o

Estado cobra do setor privado quando este demite.

O Deputado Padre João (em aparte)* - Parabenizo V. Exa., Deputado, pela

iniciativa de também requerer audiência pública junto a todos. Essa é uma discussão

que também fizemos no interior da bancada. É muito sério, trata-se de uma pessoa

que vai tendo seu contrato renovado sucessivamente e sendo fragilizado. Já

apresentamos duas emendas, uma colocando, de fato, limite do tempo de contrato, o

que é indispensável, porque força o Estado a realizar concurso público para garantir a

estabilidade, com todos os direitos previstos, sobretudo as leis trabalhistas.

A outra emenda que fizemos foi para instituir uma indenização para que os direitos

dessas pessoas sejam equiparados aos direitos de outra, de forma definitiva, para

que não haja prejuízo. O caminho é de fato uma audiência pública. Só assim

ouviremos todas as outras partes interessadas. A audiência pública é um instrumento

de trabalho da Assembleia como forma de garantir a participação do povo.

Parabéns pela seriedade com que V. Exa. também vem tratando desse projeto.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço o aparte ao ilustre Deputado Padre

João. Tenha a certeza, Deputado Padre João, de que, com as nossas contribuições,

o governo poderá aperfeiçoar esse projeto. Não queremos, em momento algum, criar

obstáculo para a tramitação do projeto; pelo contrário, queremos exercer aquilo que é

da nossa missão constitucional, aliás aperfeiçoando os projetos do Executivo, do

Judiciário e do Ministério Público que tramitam nesta Casa.

Volto a dizer que esse projeto é um projeto inovador, que já tem uma previsão de

contrato de três anos, prorrogado por mais três. Ele também prevê alguns direitos

sociais, como já disse; no entanto, é necessário que tenhamos algo que dê o mínimo

de segurança, para que não ocorra o que vem ocorrendo hoje com os Agentes de

Segurança Penitenciária contratados, que estão numa situação completamente
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fragilizada. Participei de uma reunião em Montes Claros, na qual compareceram mais

de 100 Agentes contratados, e foram diversos os pedidos desses Agentes.

O que queremos é aperfeiçoar esse projeto e mostrar que o Estado é sempre muito

voraz e eficaz para cobrar do setor privado a questão trabalhista, mas, quando se

trata de contratação feita pelo próprio Estado, ele já não obedece a alguns

parâmetros. Parece que o Estado se finge de morto para atender ao trabalhador que

presta um serviço à população.

Portanto, é necessário que este mesmo Estado, que cobra por meio do Judiciário,

do Ministério Público, do Tribunal Regional do Trabalho, que multa e pune as

empresas, também tenha a visão do nosso ilustre, querido e falecido Prof. Paulo

Neves de Carvalho, que diz que o texto frio da lei não pode sobrepor-se à questão

social. Se o cidadão está trabalhando, cumprindo com as suas obrigações, e se

existe um contrato, é necessário que exista uma lei que o proteja, se ocorre o

rompimento desse contrato, a fim de que lhe seja assegurado um mínimo de

tranqüilidade, ou seja, que o Estado o indenize. Queremos que o Estado acate a

nossa emenda, que é a emenda que prevê naquele projeto inicial, o Projeto de Lei nº

1.759/2007, as mesmas garantias dadas às pessoas contratadas da área da

educação.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, encerro minhas palavras fazendo um apelo ao

nosso Vice-Governador para que, o mais breve possível, nomeie os Agentes

Penitenciários contratados que prestaram o último concurso. É de fundamental

importância que o Vice-Governador, o Secretário de Defesa Social, Maurício de

Oliveira Campos Júnior, e o Subsecretário de Administração Penitenciária tenham um

olhar especial para a questão, a fim de que essas pessoas sejam, de fato, nomeadas

e designadas para as penitenciárias, com uma longa jornada de trabalho pela frente,

porque são pessoas novas, que estão com muito vigor físico e mental e que podem

contribuir muito para a segurança das nossas penitenciárias e dos nossos presídios.

Fica aqui o nosso apelo ao Vice-Governador e ao Secretário de Defesa Social. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Tiago Ulisses) - Com a palavra, o Deputado Carlin
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Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Exmo. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, público presente, telespectadores da TV Assembleia, vou procurar

reproduzir aqui as discussões que vimos travando com as entidades organizadoras

do fórum técnico sobre o Plano Decenal de Educação de Minas Gerais, cuja etapa

final está prevista para os dias 13, 14 e 15 de maio deste ano.

Hoje pela manhã realizamos a oitava reunião preparatória do fórum, com as

diversas entidades que compõem a organização: Sind-UTE, Sinpro, Associação de

Pais de Alunos, Federação de Pais, Fetaemg, Movimento dos Sem-Universidade,

Uemg, Unimontes, Colégio Tiradentes e uma infinidade de outras entidades que

estão ajudando a Comissão de Educação a organizar o fórum. Na previsão inicial, o

fórum teria início no dia 13 de março, com um grande debate público a se realizar no

Plenário desta Casa; posteriormente, ocorreriam as etapas regionais, com encontros

marcados em cada uma das regionais do Estado, no total de oito.

A polêmica surgiu, Sr. Presidente, após a decisão da Mesa de suspender as etapas

regionais, considerando os cortes a que a Casa terá de submeter-se em

conseqüência da crise econômica. A reunião de hoje pela manhã foi bastante tensa,

porque na verdade a assessoria da Mesa não conseguiu demonstrar às entidades

participantes a dimensão do custo desse fórum nem explicar onde seria feito esse

corte. Aliás, Sr. Presidente, achamos que a discussão tem sido feita de forma

equivocada, chegando a induzir a erro a própria mídia. Ainda hoje, talvez como fruto

da desinformação, um jornalista de um grande jornal de Minas Gerais chegou a

colocar uma notinha no jornal dizendo que a realização do fórum iria prejudicar os

Deputados que participariam das etapas regionais, no interior, que deixariam de

receber diárias. Pressupõe-se daí que os Deputados recebam diárias para participar

do fórum, mas isso não é verdade. Os Deputados não ganham diária para participar

do fórum; o Deputado participa do fórum como de uma audiência pública, em

atividade normal. Não se paga diária por essa participação. A idéia da regionalização

dos fóruns é essencialmente a de aproximar a Assembleia das cidades do interior, até

porque a Assembleia de Minas tem a missão maior de representar o conjunto dos 853

Municípios do Estado. Sabemos que a realização de atividades somente em Belo
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Horizonte dificulta a participação popular, e nos últimos 20 anos a nossa Assembleia

tem sido exemplar, começando a realizar esses fóruns regionalizados, que facilitam a

participação dos cidadãos.

Assim, o intuito do fórum de educação, ao prever a realização de encontros em oito

cidades, previamente divulgadas, é trazer a sociedade civil, o conjunto dos

professores, alunos, servidores, Secretários Municipais de Educação, Prefeitos e

Vereadores para a discussão de um projeto que é essencial para Minas Gerais, pois

o fórum estadual de educação tem o objetivo de discutir o projeto de lei, em

tramitação nesta Casa, que vai definir os rumos da educação em Minas para os

próximos 10 anos.

Vamos decidir o que queremos para a educação em Minas Gerais para os próximos

10 anos. Não não se trata de uma discussão menor nem qualquer, mas o que há de

mais essencial para o futuro de Minas. Qual educação temos e qual teremos? Antes

de votarmos o projeto de lei que definirá o Plano Decenal de Educação, ele deverá

ser debatido com a sociedade civil, para ter a riqueza necessária. Esse é o objetivo

do fórum sobre educação e das entidades que estão ajudando a organizá-lo. Se não

fizermos uma radiografia da educação em Minas Gerais, não teremos condições de

votar um projeto conseqüente. Exemplo de que as entidades estão preocupadas é

uma recente publicação do Sind-UTE com uma radiografia da educação em Minas.

Contribuições como essa são de fundamental importância para entendermos a real

situação das escolas, dos professores, dos alunos, as novas tecnologias na escola,

etc. O plano tem 11 pontos específicos, como ensino médio, educação infantil, ensino

profissionalizante, ensino especial, educação de povos indígenas, comunidades

tradicionais, quilombolas, trabalhadores rurais, etc. Esse é o debate que a

Assembleia quer fazer com a sociedade civil e as entidades.

O grande temor exposto por essas entidades na reunião de hoje, pela manhã, é de

que a Assembleia Legislativa cometa o mesmo equívoco e deslize que vem

cometendo a Secretaria de Educação e o governo do Estado. O Brasil inteiro está

discutindo a revisão do Plano Nacional de Educação, mas Minas Gerais é um dos

poucos Estados que não está à frente dessa discussão. As próprias Secretarias de

Educação dos outros Estados chamam para si a responsabilidade e coordenam essa
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discussão. No entanto, em Minas, não se fez isso, e a Secretaria de Educação não

tem participado nem contribuído com essa discussão, o que traz enormes prejuízos

para a educação do nosso Estado. Não temos a devida transparência a respeito da

realidade da educação em Minas. Parece que a Secretaria de Educação quer fugir do

debate, da discussão, da polêmica; mas não pode contaminar a Assembleia

Legislativa, não podemos deixar de fazer essa discussão. Essa é uma interpretação

que as entidades fazem e que precisamos evitar. Na condição de co-autor do

requerimento que solicitou a realização do fórum, com a ex-Deputada Elisa Costa,

que hoje é Prefeita de Governador Valadares, estou fazendo contato com os Prefeitos

para convencer a Mesa a realizar o fórum. Entendemos que a Assembleia deve fazer

os ajustes para o novo momento orçamentário, mas não podemos concordar com o

cancelamento desse fórum, cuja realização se iniciou em outubro do ano passado. Já

estamos na oitava reunião preparatória, e a primeira atividade ocorrerá no dia 13 de

março. Como, de repente, se corta a espinha dorsal de um evento que já está em

pleno andamento? Isso não faz sentido. Se temos que fazer ajustes nos gastos da

Assembleia, que o façamos nas atividades que ainda virão, mas não em um evento

que já estava programado e para o qual os Municípios já estão mobilizados.

Quase todos os dias, recebo ligações do interior de Minas, das cidades que estão

com previsão de receber o fórum, dos Prefeitos querendo se envolver no processo.

Não faz sentido, neste momento, fazermos essa redução de custos justamente no

que é mais essencial para a democracia: a participação popular. Então reiteramos o

nosso apelo à Mesa da Casa, ao nosso Exmo. Presidente Deputado Alberto Pinto

Coelho, que tem demonstrado uma grande sensibilidade para o trato com a

comunidade, com a participação popular. A Assembleia de Minas é um exemplo de

como trazer o povo para esta Casa, em diversos seminários aqui realizados, como o

seminário sobre a mineração, a discussão do PPAG, a Conferência de Direitos

Humanos, enfim, uma infinidade de eventos que tem realizado, fazendo com que o

povo possa participar. Acreditamos, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, que manter a realização do fórum técnico sobre o Plano Decenal de

Educação é de fundamental importância. Sabemos que o momento, sem dúvida

alguma, é de cautela, mas não podemos cair no equívoco de discutir a crise e usá-la
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sempre como pano de fundo para tudo. Agora virou modismo, a crise é justificativa

para tudo. Como veio a crise, não pode isso, não pode aquilo. O País não pode parar

em função da crise, Minas Gerais não pode parar. Não fomos nós que produzimos

esta crise. Temos de ter atitude para sair dela, e não para reproduzi-la. Tenho até

observado que o próprio governo do Estado discute a crise meramente numa lógica

orçamentária e financeira: “O Orçamento de Minas Gerais, nos meses de janeiro e

fevereiro, reduziu em R$600.000.000,00 a arrecadação do ICMS”. E aí, qual é a

contrapartida? Como faremos para reverter o quadro? O governo do Presidente Lula

tem tido posturas propositivas para enfrentar a crise, como, por exemplo, a redução

da taxa básica de juros Selic, a diminuição do superávit primário, o aumento do

investimento na habitação popular, com o Plano Nacional de Habitação, com projetos

de construção de 1 milhão de casas populares. Tem feito proposições com o objetivo

de valorizar o salário mínimo e o benefício dos aposentados. Ainda hoje, em seu

“blog”, o economista Luis Nassif salienta que o governo Lula tem enfrentado a crise

pelo aspecto propositivo. E Minas Gerais? Qual é a solução? Vamos simplesmente

constatar que vivemos sete anos de vacas gordas, que Minas Gerais viveu da

benesse da venda do minério de ferro, quando ele estava nas alturas, e agora, em

crise, simplesmente cortaremos o Orçamento? E a contrapartida que Minas

oferecerá? E a forma de enfrentar para que Minas não saia prejudicada nessa crise?

É uma discussão maior. Reitero, Sr. Presidente, que estive com as entidades e sou

solidário a todas que têm participado da organização do fórum. Insistirei com a Mesa

da Casa e com nosso ilustríssimo Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho para

que sejam mantidas as etapas regionais do fórum técnico sobre o Plano Decenal de

Educação. Convoco e faço um pedido aos Prefeitos, à ilustre Prefeita Elisa Costa, de

Governador Valadares, aos Prefeitos de Paracatu, de Montes Claros, de Araçuaí, de

Juiz de Fora, de Uberlândia e de Divinópolis para que também façam intervenções ou

gestões junto ao Presidente da Casa para demover a Mesa da não-realização do

fórum regionalizado. Manteremos, sem dúvida alguma, essas etapas e realizaremos

um grande debate sobre a educação de Minas Gerais, fazendo uma radiografia das

suas mazelas, mas, acima de tudo, apontando soluções e saídas para a melhoria da

educação em Minas, pois isso, sim, ajuda a enfrentar a crise financeira que abate a
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economia mineira. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Tiago Ulisses) - Com a palavra, o Deputado André

Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas e

telespectadores que acompanham a TV Assembleia, gostaria de levantar algumas

questões relacionadas aos desafios que teremos neste semestre à frente da

Comissão de Participação Popular, que terei a honra de presidir novamente. Já fiz,

desta tribuna, um balanço das realizações da Comissão nesses anos de

funcionamento, desde 2003. Hoje trato de apontar uma espécie de agenda política e

institucional da Comissão a partir de contatos que ela já está tendo com vários

representantes de movimentos sociais em Minas Gerais. A primeira questão que

queria levantar aqui, com o Deputado Carlin Moura, meu colega de Comissão, é que,

na última revisão do PPAG, foi aprovada uma emenda popular muito importante, que

prevê a realização, nos meses de junho e novembro, no âmbito do Legislativo, de

audiências públicas de avaliação dos resultados alcançados pelos programas

estruturadores, com a previsão de que, nessas audiências, sejam apresentados

demonstrativos da execução física e financeira regionalizada dos programas

estruturadores no período de referência, bem como a programação para o período

seguinte.

No âmbito da Assembleia, já temos o resultado de emenda popular, a revisão anual

do Plano Plurianual, ou seja, do PPAG. No ano passado, os movimentos - e com

razão - questionaram essa periodicidade. Muitas vezes, em outubro e em novembro,

identificamos um projeto mais atrasado, uma execução orçamentária morosa, mas,

nesse período, não é possível uma correção de rumos, uma vez que já estamos a um

ou dois meses do final do ano. Daí a importância de, no meio do ano, esta Casa já ter

uma avaliação não de todos os programas, mas dos principais, dos estruturadores,

para que aqueles que porventura estiverem mais atrasados e com metas mais

defasadas sejam objeto de avaliação, fiscalização e correção de rumos ainda no meio

do ano. É a primeira vez que a Assembleia realizará um trabalho dessa natureza,

vinculado à aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO. Portanto, é muito
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importante esse aspecto e essa preparação com o governo.

A segunda questão é a continuidade do projeto Parlamento Jovem, que iniciou a

preparação em 2003 e em 2004. A primeira edição aconteceu em 2004, em parceria

com a PUC Minas e a Escola do Legislativo, e se transformou em um evento

institucional da Assembleia, tendo como protagonista a Comissão de Participação

Popular. Caminhará para a sua sexta edição em 2009, contando, portanto, com o

nosso total apoio.

Uma outra questão muito importante, Sr. Presidente, é que a Comissão, além de

realizar as audiências públicas, de garantir emendas populares aprovadas num

processo de participação - repito o número já conhecido de todos: para o PPAG e o

Orçamento de 2009, aprovamos mais de 180 emendas, 51 para o Orçamento -, neste

ano fará um trabalho com os gestores do Estado, os Secretários do governo estadual,

para que haja um cuidado prioritário, específico com cada emenda popular, com o

objetivo de alcançar, no final do ano, um nível de execução, se possível, acima da

média da execução do Orçamento do Estado, dada a sua legitimidade e a sua origem

popular. São emendas importantes. Poderei mencionar emendas direcionadas ao

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, R$1.000.000,00; apoio à saúde mental

infanto-juvenil, R$900.000,00; Economia Popular Solidária, R$705.000,00; apoio aos

Conselhos Tutelares, tão importantes na defesa dos direitos da criança e do

adolescente, R$700.000,00. Há também recursos direcionados no âmbito do Suas,

aproximadamente R$3.050.000,00, que poderão ser acrescidos de R$1.700.000,00

na área do protagonismo juvenil. Há ainda emenda popular aprovada na linha do

reordenamento dos abrigos, de ações regionalizadas de montagem e fomento dos

consórcios municipais na área de assistência, de combate ao trabalho infantil nos

lixões, de combate à violência e exploração sexual, na qualificação superior dos

profissionais da educação básica, na capacitação de recursos humanos, na

alimentação escolar, no diagnóstico e no apoio à regularização fundiária em

comunidades quilombolas e indígenas. Enfim, são dezenas de emendas populares.

Portanto, a Comissão de Participação Popular terá o cuidado de estabelecer

interlocução entre gestores e movimentos sociais, para que essas emendas não

fiquem no papel.
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Uma outra questão importante são as audiências públicas solicitadas pelos

movimentos sociais. Já estamos preparando a Assembleia para receber, em 18 de

março, mais de mil catadores de materiais recicláveis de todo o Estado, num evento

coordenado pelo fórum estadual “Lixo e cidadania”. Trata-se de um evento para que

os catadores exponham às autoridades, à Assembleia, ao governo do Estado, ao

Ministério Público e à sociedade em geral os seus desafios, as suas propostas, pois

eles também estão sendo penalizados com os impactos da crise econômica.

Aprovamos, na primeira reunião da Comissão de Participação Popular, um debate

público, que desejamos seja realizado com a Comissão de Direitos Humanos, sobre a

realidade dos povos indígenas do Estado, a pedido de instituições ligadas à área de

direitos humanos e ao Conselho dos Povos Indígenas.

Este debate público integrará uma série de palestras e eventos durante toda a

semana dedicada à questão indígena no mês de abril. Ocorrerá uma mobilização

latino-americana aqui, na Capital mineira, e, a pedido de entidades vinculadas à

causa indígena, a Assembleia foi escolhida para sediar um debate específico sobre a

situação dos povos indígenas em Minas Gerais.

Sr. Presidente Deputado Carlin Moura, para não estender muito o tempo, queria

dizer, concordando com o que disse V. Exa. no pronunciamento anterior, que a

participação popular talvez seja uma das maiores novidades que a Assembleia

Legislativa tem para apresentar como diferencial inovador e positivo em relação às

demais assembleias e casas legislativas. Neste ano, cada Município elaborará o seu

Plano Plurianual de Ação Governamental. As ações aqui realizadas servirão como

exemplo para que, em cada Município, em cada Câmara Municipal, as prioridades

que nortearão os Municípios entre 2010 e 2013 também sejam precedidas de um

amplo debate popular. Portanto, com criatividade, com a sensibilidade do nosso

Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho, de acordo com o princípio da austeridade,

que sempre defendemos, saberemos compatibilizar a realidade orçamentária da

Assembleia sem abrir mão dos compromissos da Casa com a efetiva participação

popular, tão valorizada hoje pelos movimentos sociais que fazem da Assembleia

Legislativa de Minas Gerais uma referência no debate público das principais políticas,

principalmente sociais, levadas a cabo no Estado.
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Encerro dizendo que teremos um período de muito trabalho neste ano, realizado

por meio da Comissão de Participação Popular. Mais uma vez, agradeço a confiança

do Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, dos membros efetivos da Comissão,

Deputados Carlin Moura, João Leite, Eros Biondini e Maria Lúcia Mendonça, e

também do meu Líder de Bancada, Deputado Padre João. Sabemos que essa

Comissão conta com a participação da nossa Bancada, com idéias e sugestões, o

que contribui para a condução dos trabalhos. Deixo esta mensagem de otimismo e

convoco os Municípios de Minas Gerais a criarem comissões de participação popular,

a realizarem conferências com tema ligado à criança, à assistência social e a tantas

outras áreas, para que essas propostas possam integrar os Planos Plurianuais que

serão discutidos. A Comissão de Participação Popular da Assembleia está aberta a

todos os cidadãos mineiros, a todas as Câmaras Municipais, porque ela será,

juntamente às demais Comissões desta Casa, um eco, uma caixa de ressonância em

Minas Gerais, particularmente daqueles movimentos que querem expressar seus

anseios, suas demandas e seus desafios. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - 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 3.350 a 3.354/2009,

da Comissão de Direitos Humanos, e 3.355/2009, 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 Segurança Pública - aprovação, na 1ª Reunião

Extraordinária, em 18/2/2009, dos Requerimentos nºs 3.158, 3.159, 3.196 e

3.197/2008 e 3.294/2009, da Comissão de Direitos Humanos, 3.178 e 3.179/2008, do

Deputado Weliton Prado, 3.213, 3.215 e 3.230 a 3.239/2009, do Deputado Wander

Borges, e 3.223 a 3.225/2009, do Deputado Leonardo Moreira; de Saúde -

aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em 18/2/2009, dos Requerimentos nºs

3.207/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, 3.218/2009, do Deputado Délio

Malheiros, e 3.251 a 3.270/2009, do Deputado Leonardo Moreira; e de Assuntos

Municipais - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em 18/2/2009, dos Requerimentos

nºs 3.153 e 3.188/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 3.177/2008, 3.206 e

3.281/2009, do Deputado Inácio Franco, 3.187/2008, do Deputado Carlos Mosconi,

3.210/2009, do Deputado Alencar da Silveira Jr., 3.227 e 3.292/2009, do Deputado

Leonardo Moreira, 3.245 e 3.246/2009, do Deputado Ademir Lucas, e 3.284/2009, do

Deputado Neider Moreira; e pelos Deputados Ivair Nogueira - informando sua

renúncia como membro suplente da Comissão de Direitos Humanos; e Gilberto

Abramo (3) - informando sua renúncia como membro suplente da Comissão de

Fiscalização Financeira (Ciente. Publique-se.); informando sua indicação para

membro suplente da Comissão de Direitos Humanos, na vaga do Deputado Ivair

Nogueira; e indicando o Deputado Ivair Nogueira para membro suplente da Comissão

de Fiscalização Financeira (Ciente. Designo. Às Comissões.).

Votação de Requerimentos

ACORDO DE LÍDERES

Os Deputados que este subscrevem, representando a totalidade dos membros do

Colégio de Líderes, apóiam requerimento solicitando a prorrogação do prazo de

funcionamento da Comissão Especial das Serras da Calçada e da Moeda por mais 30

dias.

Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2009.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e vai submeter o requerimento a votação.

Mesa da Assembléia, 19 de fevereiro de 2009.

Carlin Moura, no exercício da Presidência.
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O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Especial das Serras da Calçada e da

Moeda, apoiado por Acordo de Líderes, solicitando seja prorrogado o prazo de

conclusão dos trabalhos da Comissão por mais 30 dias. Em votação, o requerimento.

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

Pausa.) Aprovado.

Requerimento dos Deputados Durval Ângelo e João Leite solicitando a criação de

uma comissão especial para a realização de estudos e para discutir as condições

carcerárias do sistema prisional do Estado de Minas Gerais. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João solicitando a palavra pelo art.

70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, em primeiro lugar gostaria de

cumprimentar V. Exa. pelo pronunciamento feito, quando destacou a importância de

esta Casa, através dos vários formatos de debates - fóruns, seminários e outros -,

continuar garantindo e priorizando a participação popular. Foi também um

posicionamento da Bancada do PT, juntamente com V. Exa., do PCdoB, mostrar à

Mesa que devemos de fato trabalhar na contenção das despesas. Porém,

determinados formatos devem ser preservados.

Trata-se de investimento muito importante para o aprimoramento das políticas

públicas. Estou-me referindo - e V. Exa. também, Deputado Carlin Moura, fez

referência - à educação. Será uma construção coletiva, revendo, para os próximos 10

anos, toda a política da educação. Então, o nosso posicionamento junto à Mesa é que

temos de buscar outras formas de cortar os gastos, mas facilitando a participação do

povo do interior de Minas nessa construção. Reiteramos aqui esse apelo à Mesa.

Um outro assunto que me traz à tribuna diz respeito à discussão da realidade de

algumas regiões de Minas Gerais. Grande parte da minha votação foi em Congonhas,

Ouro Branco, enfim, no Quadrilátero Ferrífero, estendendo-se a Mariana, Ouro Preto,

Santa Bárbara e Barão de Cocais. Trata-se de uma região que vem sofrendo mais o

impacto da crise. Muitos brasileiros e muitos mineiros não sentiram, estão ouvindo
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falar, mas ainda não foram afetados. Os desempregados naquela região são os

terceirizados, pois grande parte dos empregados das empresas hoje são

terceirizados. Esperávamos um acordo, sobretudo com a Vale, muito melhor do que

foi para os trabalhadores. Foi possível manter as férias e a redução de salário de

50%, mantendo-se o piso de R$856,00.

Participei, logo no início do ano, até na portaria em Itabira, de algumas

manifestações. Fizemos um fórum com todos os segmentos comerciais em

Congonhas, com toda a região de Ouro Branco, de Itabirito, de Ouro Preto e de

Mariana. Pudemos perceber que, logo no início, quando se falava da crise, os

próprios trabalhadores não acreditavam tanto nela. Éramos, na porta da fábrica, 50,

60 pessoas, portanto uma minoria. Assim foi em Itabira e também em Congonhas.

Agora é que o pessoal está percebendo a crise, que lá é concreta. Não se trata de

notícia que vemos na televisão dando conta de que alguns perderam o emprego.

Então, o acordo foi uma conquista, de certa forma. Foi o possível. O problema é

que ele vai até 31 de maio, mas a crise pode estender-se.

Quero chamar a atenção sobretudo em relação à Vale, que detém mais de 5 mil

empregos e tem uma grande concentração de trabalhadores nessa região, onde

trabalho, Deputado Carlin Moura, desde 1985. Com 17 anos passei a morar em

Mariana, pude acompanhar de perto diversas fases dessas empresas e pude

conviver com muitas famílias. Referi-me à Vale, mas há a CSN em Congonhas, a

Gerdau em Ouro Branco e Barão de Cocais. Mas a Vale foi a última a ser privatizada.

É um patrimônio da União, uma das maiores empresas da América Latina.

Não dá para dizer que essa empresa foi vendida, tamanho o seu patrimônio, e

repassada por menos de R$4.000.000.000,00. E, logo no ano seguinte, teve um lucro

líquido de R$25.000.000.000,00. Que tipo de investimento é esse? Hoje, quando se

faz um investimento para recuperar o capital empregado, isso dura anos e anos.

Nesses últimos anos, o lucro médio da Vale tem sido esse, ou seja, ao ano, dá mais

de cinco vezes o que ela comprou. Sabemos disso. Discutimos o assunto no

Seminário Legislativo Minas de Minas. Sabemos que todo o subsolo é um patrimônio

do povo brasileiro, da União. Nenhuma empresa no Brasil lucrou tanto ou mais que a

Vale. Enquanto ela estava lucrando de forma exorbitante, os dividendos estavam indo



____________________________________________________________________________
575

para todos, sendo divididos entre os grandes. Agora, no momento em que se inicia a

crise, partem para cima, atribuindo tudo ao trabalhador. Então apelo às empresas,

que tanto lucraram, que tratem o trabalhador de forma respeitosa e busquem outras

alternativas para garantir a qualidade de vida. Esse acordo não era o entendimento

de todos os trabalhadores, mas foi o possível. Até 31 de maio, teremos esse piso

salarial de R$856,00, reduzindo pela metade o salário de todos.

Cumprimento o Valério, cujo trabalho é difícil e árduo. Estar à frente do sindicato da

região de Congonhas, Ouro Preto e Mariana não é fácil. Quem está à frente de um

sindicato tem consciência de todos os problemas, mas não tem a força para mobilizar

os trabalhadores, uma vez que eles têm medo de perseguição, retaliação, como não

foi fácil na situação de Congonhas, em que se teve de buscar a intervenção do

Ministério Público para chegar a esse acordo.

Outro ponto que trago aqui se refere a uma crítica ao programa Bolsa Família, do

governo federal, a qual foi feita pelo Senador Jarbas Vasconcelos. Pude acompanhar

o formato desse programa, pois estava como membro do Consea-MG. Acompanhei

tudo desde o Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar, que era coordenado

pelo Graciano, e a Ministra Benedita estava na Ação Social. No início do governo

Lula, os programas sociais não emplacaram, não conseguiram avançar. Isso ocorreu

talvez pelo formato do programa, o que não é demérito da Ministra Benedita, do Rio

de Janeiro, nem do Graciano. Era uma crítica do próprio Consea-MG, presidido pelo

D. Mauro Morelli, de que a segurança alimentar não poderia ser um ministério, mas

tinha de estar presente em todos os ministérios - da saúde, da educação. Graças à

sabedoria, habilidade e competência do nosso querido companheiro Patrus Ananias,

conseguimos um novo formato para o programa. E, nesse novo formato, ele

emplacou.

Hoje o Bolsa-Família é o maior programa de distribuição de renda do mundo.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Nobre Líder, Deputado Padre João, Sr.

Presidente, Deputado Carlin Moura, o PT e o PCdoB estão aqui presentes para fazer

esse importante debate sobre o programa Bolsa-Família. Também fiquei incomodado,

Deputado Padre João, porque o que o Senador Jarbas Vasconcelos falou sobre esse

programa, numa entrevista, é uma crítica que muitas pessoas fazem; algumas por
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desinformação, outras por disputa política, a meu ver equivocada.

E aqui eu queria dar um testemunho, como assistente social, inclusive. A renda,

seja ela complementar, ou o acesso a uma renda à qual infelizmente milhões de

pessoas não tinham acesso, é um direito básico de cidadania. Quando o governo

admite que a sociedade não conseguiu equacionar o acesso universal aos direitos

básicos de cidadania, cabe ao Estado, ao poder público, garanti-lo. É para isso que

existe Estado. Mesmo numa sociedade capitalista - e nós estamos no capitalismo -, é

por intermédio de políticas públicas que se busca aproximar as pessoas aos direitos

e, entre elas, também as regiões. Então, quanto a essa crítica de que é um programa

assistencialista, eleitoreiro... Talvez ele seja o programa mais republicano que existe.

Todos os Municípios governados pelo PSDB, pelo PTB, pelo DEM ou pelo PT

desenvolvem o programa Bolsa-Família. Quem escolhe o usuário do Bolsa-Família

não é o Ministro, e sim o cadastro único, que é fiscalizado pelos conselhos de gestão.

Sr. Presidente, estou alongando-me no aparte para, depois, compensar o Deputado

Padre João, porque esse é um aspecto muito importante em Minas Gerais.

Queremos, em Minas Gerais, um Estado que produza cada vez mais a igualdade

social. Aliás, muitos Estados complementam o programa Bolsa-Família, muitos

Municípios complementam o benefício Bolsa-Família, alguns até governados pelo PT.

Então, Deputado Padre João, parabenizo-o. O Ministério do Desenvolvimento

Social combate a fome por meio de suas ações e das políticas do governo Lula.

Foram retirados mais de 14 milhões de brasileiros da pobreza absoluta. Hoje mesmo

estou recebendo aqui a visita de Vereadores de Águas Formosas, o Zé Édio, o Elvis,

Bertópolis, Machacalis, Fronteira dos Vales, Joaíma, Jequitinhonha, Itinga, Araçuaí,

Virgem da Lapa, Berilo; todo o Jequitinhonha sabe e valoriza o programa Bolsa-

Família. Vai lá dizer que é contra o Bolsa-Família, pergunte àquelas pessoas que

passavam fome e que hoje se alimentam, pergunte sobre as crianças que não tinham

caderno, material escolar, e que hoje os têm, sobre as famílias que não tinham

remédios...

Deputado Padre João, muito obrigado por ter levantado essa questão, porque

Minas Gerais precisa saber quem defende o Bolsa-Família e quem é contra esse

programa. Parabéns pelo pronunciamento!



____________________________________________________________________________
577

O Deputado Padre João* - Obrigado, Sr. Presidente. É com alegria que acolhemos

aqui o companheiro Adílson, que, com certeza, com o companheiro Gustavo, em

Prados, fará um excelente trabalho, com uma visão moderna de fazer política, que

extrapola a questão municipal.

Hoje o Prefeito que só consegue ficar preso no seu Município, com certeza, não

terá eficiência na ação política. Temos de ter essa sabedoria e iniciativas para

desenvolver a política regional. Dessa forma, Adílson, é assim que vamos chegando

a todo o Paraopeba, em parceria com o Anderson, em Congonhas, com o Luiz

Carlos, em São Brás do Suaçuí, com o Júlio, em Jeceaba, e com o Pe. Rogério, em

Ouro Branco. É muito importante mostrar ao povo a nova forma de governar com

participação popular. Assim também esperamos “emplacar” o orçamento participativo

em Resende Costa, com a eficiência e a eficácia de todas as políticas públicas. Um

bom trabalho, e conte sempre conosco.

Para encerrar, Sr. Presidente, gostaria de retomar o aparte feito pelo Deputado e

companheiro André Quintão mostrando o outro lado do Bolsa-Família. Sabemos que

só aqui em Minas Gerais existe cerca de 1 milhão de famílias incluídas nesse

programa. Sempre trabalhei com as questões sociais, enquanto pároco em Ouro

Branco, e sempre estive envolvido, sobretudo com a Pastoral da Criança e do Menor

e com as Pastorais da Saúde e Carcerária, por isso posso-lhes dizer que nos

causava indignação a política de governo da cesta básica, daquele tempo, na década

de 90. A minha indignação era porque em determinado dia do mês havia uma fila que

dobrava o quarteirão no Centro da cidade, e todos os que passavam por ali viam as

pessoas do Município que dependiam de cesta básica para sobreviver. Isso levava a

pessoa e sua família a um estado de humilhação. Era assim em todas as cidades no

dia da distribuição de cestas básicas. Além disso, as cestas básicas careciam de

balanceamento, isto é, não era levada em conta a questão nutricional. E o pior é que,

muitas vezes, tivemos de buscar a intervenção do Ministério Público, quando

encontrávamos produtos vencidos, comprados em supermercados atrelados, em

conchavo, com o gestor público de nível municipal, quando ele não era o próprio dono

do supermercado.

São essas as questões que o Bolsa-Família superou. É a dignidade da pessoa que
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foi resgatada com o programa Bolsa-Família. Hoje a família recebe, no mínimo,

R$60,00, com o filho na educação, podendo esse valor chegar a R$182,00, se tiver

três filhos na escola. É a dignidade da pessoa que está sendo resgatada. Em vez de

as pessoas saírem pela rua afora com a cesta básica, como se estivessem dizendo

“eu sou pobre e dependo disso para sobreviver”, essas pessoas entram como

qualquer outro cidadão num banco e retiram seu dinheiro, sem distinção. E essas

mesmas pessoas poderão sair do banco e entrar num supermercado como qualquer

outro cidadão e efetuar suas compras. O programa tem a virtude de resgatar a

dignidade da pessoa. Ele não tem nada de eleitoreiro, muito menos de

assistencialista.

É bem verdade que o próprio Ministro Patrus Ananias, com competência, vem

mostrando que tem de haver portas de entrada, independentemente da saída

encontrada pelo Bolsa-Família. O importante são as portas de entrada para a

cidadania, para uma participação mais efetiva na sociedade, por meio do

financiamento de programas de geração de trabalho e renda.

O próprio Ministério já tem um programa que financia, por meio de entidades,

projetos para a geração de emprego e renda. Muitos enxergam somente o Bolsa-

Família, mas o Ministério tem tantos outros programas, que o Bolsa-Família passa a

ser uma transição - as famílias não vão ficar eternamente nesse programa.

Assim, cumprimento o Ministro Patrus, com quem sou solidário. O pobre está tendo

vez, o que, infelizmente, incomoda a uma minoria que sempre foi privilegiada nestes

500 anos de Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente, sobretudo pela tolerância.

* - Sem revisão do orador.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra, com muita alegria, a presença, em

Plenário, do Prefeito Adilson Avelino de Resende, do PT, da nossa querida terra do

artesanato, a cidade de Resende Costa. Seja bem-vindo e um abraço ao povo da sua

cidade.

Antes de encerrar os nossos trabalhos, quero registrar e desejar as boas-vindas às

novas servidoras e aos novos servidores empossados hoje na Assembleia. Sem
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dúvida, os servidores da Casa são o motor do funcionamento deste Parlamento.

Vocês estão de parabéns, desejo pleno êxito e felicidades a todos.

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 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS SERRAS

DA CALÇADA E DA MOEDA, EM 27/11/2008

Às 9h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Almir Paraca e Fábio Avelar, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Fábio

Avelar, Dalmo Ribeiro Silva e Almir Paraca em que solicitam: a suspensão dos

trabalhos para análise da documentação e dos depoimentos recolhidos; e a

prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão por mais 30 dias. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 fevereiro de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Almir Paraca.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/12/2008

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta
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e os Deputados Vanderlei Miranda e Eros Biondini, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Miranda,

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 discutir e

votar proposições da comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e 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 2.789/2008 na forma do Substitutivo nº 1

(relator: Deputado Vanderlei Miranda). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

apreciação do Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº

3.142/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado

requerimento do Deputado Doutor Rinaldo em que solicita reunião de audiência

pública conjunta da Comissão com a Comissão de Meio Ambiente e Recursos

Naturais, com a finalidade de ouvir o Presidente da Gasmig sobre a construção do

ramal centro-oeste do gasoduto, partindo das proximidades do Município de Betim até

o Munícipio de Divinópolis, preferencialmente margeando a Rodovia MG-050.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2009.

Carlos Gomes, Presidente “ad hoc” - Eros Biondini - Tenente Lúcio - Antônio Carlos

Arantes.

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

17/12/2008

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elmiro

Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Domingos Sávio e Inácio Franco,
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membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Inácio Franco, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Na fase de discussão do parecer sobre o Projeto de Lei Complementar nº

46/2008, em 2º turno, é apresentada a Proposta de Emenda nº 1, do Deputado

Ademir Lucas. Encerrada a discussão, é submetido a votação e aprovado o parecer,

salvo a proposta de emenda; em seguida é submetida a votação e aprovada a

Proposta de Emenda nº 1. É aprovada a nova redação do parecer, que conclui pela

aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 46/2008 na forma do

vencido no 1º turno com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão (relator:

Deputado Inácio Franco). Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

aprovação do Projeto de Lei nº 2.445/2008 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido

no 1º turno (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, 18 de fevereiro de 2009.

Elmiro Nascimento, Presidente “ad hoc” - Délio Malheiros - Ivair Nogueira - Neider

Moreira - Padre João - Lafayette de Andrada.

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 17/12/2008

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Deiró Marra,

Carlin Moura, Vanderlei Jangrossi e Ruy Muniz, membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Weliton Prado. 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



____________________________________________________________________________
582

reunião 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 da

Sra. Sônia Maria Martins da Costa, servidora pública estadual (13/12/2008). O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.913/2008 (Deputada Maria Lúcia

Mendonça) e 2.919/2009 (Deputado Carlin Moura), em turno único. Passa-se à 2ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e 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 2.864/2008

(relator: Deputado Deiró Marra); 2.890/2008 (relator: Deputado Carlin Moura) e

2.891/2008 (relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça), que receberam parecer por

sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Requerimentos nºs 3.093, 3.104 e 3.141/2008. Submetidos a discussão e votação,

cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de

Lei nºs 2.246, 2.773, 2.776, 2.784, 2.787, 2.790, 2.830, 2.831, 2.835 e 2.850/2008.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos Deputados Carlin Moura em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para debater o funcionamento da Nossa Horta,

programa de caráter social e comunitário desenvolvido pelo Conselho Comunitário

Unidos pelo Ribeiro de Abreu - Comupra -, nas dependências da Escola Estadual

Bolívar Tinoco Mineiro; seja formulado pedido de providência à Secretária de Estado

da Educação, para que seja colocado em funcionamento o laboratório de informática,

bem como a rede integrada de internet na Escola Estadual Bolívar Tinoco Mineiro, e

para que seja convocada nova eleição para a direção dessa mesma Escola; ao

Advogado-Geral do Estado, para que seja suspensa temporariamente a notificação

contra o Comupra, para que desocupe a área que utiliza, dentro da Escola Estadual

Bolívar Tinoco Mineiro, referente ao Programa Nossa Horta e para que sejam

encaminhadas à Comissão cópias dos procedimentos administrativos e judiciais
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referentes à notificação mencionada; Deiró Marra, Carlin Moura, Vanderlei Jangrossi

e Ruy Muniz em que solicitam a realização de dois debates públicos, para subsidiar

as discussões do Fórum Técnico sobre o Plano Estadual de Educação de Minas

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2009.

Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Gláucia Brandão - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 18/12/2008

Às 9h35min, comparece na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis,

membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,

Deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião e, com base no art. 120, inciso

III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e dá-a por

aprovada. A Presidência informa que a reunião se destina a obter informações sobre

o trabalho desenvolvido pelo Ceter em 2008; e a apreciar a matéria constante na

pauta. A Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 2.915/2008, para o qual

designou como relator o Deputado Antônio Carlos Arantes. Registra-se a presença do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para

ouvir o Sr. Emílio Rodrigues Botelho, Superintendente de Políticas de Trabalho,

Emprego e Renda do Ceter, que é convidado a tomar assento à mesa. A Deputada

Rosângela Reis, na condição de autora do requerimento que deu origem ao debate,

tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra ao convidado para que

faça sua exposição. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares e do convidado, convoca os membros da Comissão para

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

Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2009.

Elmiro Nascimento, Presidente - Walter Tosta - Cecília Ferramenta - Rosângela

Reis.
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ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/12/2008

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Lafayette de Andrada e Inácio Franco, representando o PV, membros

da supracitada Comissão. Registra-se a presença dos Deputados Juarez Távora e

Sebastião Costa. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de

Andrada, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da

Deputada Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de

redação final e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais

designou os relatores citados a seguir: Projeto de Resolução nº 2.947/2008; Projetos

de Lei Complementar nºs 33/2007 e 46/2008; Projetos de Lei nºs 356, 624, 637, 983 e

1.499/2007 e 2.112/2008 (Deputado Inácio Franco), 1.444, 2.263, 2.547, 2.785 e

1.648/2007 e 2.281 e 2.783/2008 (Deputado Juarez Távora), 2.307, 2.445, 2.719,

2.758, 2.880, 2.897, 2.921, 2.939, 2.793, 2.796, 2.799, 2.816, 2.842, 2.854, 2.855,

2.856 e 2.862/2008 (Deputada Gláucia Brandão) e 2.786/2008 (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 de Redação

Final do Projeto de Resolução nº 2.947/2008, dos Projetos de Lei Complementar nºs

33/2007 e 46/2008, dos Projetos de Lei nºs 356, 624, 637, 983 e 1.499/2007 e

2.112/2008 (relator: Deputado Inácio Franco), 1.444/2007 e 2.263, 2.547 e

2.785/2008 (relator: Deputado Juarez Távora), 2.307, 2.445, 2.719, 2.758, 2.880,

2.897, 2.921 e 2.939/2008 (relatora: Deputada Gláucia Brandão) e 2.786/2008

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

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.648/2007 e 2.281 e

2.783/2008 (relator: Deputado Juarez Távora), e 2.793, 2.796, 2.799, 2.816, 2.842,

2.854, 2.855, 2.856 e 2.862/2008 (relatora: Deputada Gláucia Brandão). Cumprida a
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finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 fevereiro de 2009.

Ana Maria Resende, Presidente “ad hoc” - Braulio Braz - Dimas Fabiano.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.865/2008

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em tela tem como objetivo

declarar de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Santa Rita de Cássia, com

sede no Município de Uberaba.

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 determina o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.865/2008 pretende declarar de utilidade pública a

Comunidade Terapêutica Santa Rita de Cássia, com sede no Município de Uberaba,

que possui como finalidade primordial prestar esclarecimentos e assistência aos

dependentes químicos e seus familiares, visando à recuperação e reinserção social

dos usuários de álcool e outras drogas.

A entidade acolhe pessoas com transtornos sociofamiliares decorrentes do uso de

substâncias psicoativas, sugere medidas preventivas, oferece tratamentos, organiza

grupos de ajuda mútua e presta assistência integral a crianças e adolescentes. Suas

atividades são desenvolvidas em sintonia com a legislação vigente e em colaboração

com órgãos oficiais e entidades privadas.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.865/2008
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em turno único.

Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2009.

Doutor Rinaldo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.912/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe visa a declarar de

utilidade pública a Associação Estância Paraíso – Assep –, com sede no Município de

Belo Horizonte.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.912/2008 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Estância Paraíso, com sede no Município de Belo Horizonte, instituição filantrópica

sem fins lucrativos, de caracteres educacional, cultural, de assistência social, saúde e

desportes.

Com o intuito de fomentar o exercício da cidadania, contribui para a manutenção e

a execução de projetos sociais de apoio à família, à educação formal e à educação

informal, à cultura, ao desporto, à preservação do meio ambiente, à saúde e outros

interesses coletivos, inseridos nas garantias constitucionais para o desenvolvimento

social e do ser humano. Defende os valores ligados à dignidade, à liberdade e ao

respeito, incentivando a convivência familiar e comunitária.

Diante dessas considerações, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.912/2008,

em turno único.

Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2009.

Walter Tosta, relator.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO DE 2009

ATAS

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 19/2/2009

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

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

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

Délio Malheiros - Exibição de vídeo - Entrega de placa - Palavras do Sr. Otávio

Marques de Azevedo - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Alberto Pinto Coelho - Weliton Prado - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão -

Carlos Gomes - Délio Malheiros - Gil Pereira - Ruy Muniz - Sebastião Costa - 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 Sebastião Costa, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Construtora Andrade Gutierrez

por seus 60 anos de fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Otávio Marques de

Azevedo, Presidente do Grupo Andrade Gutierrez; Deputado Dilzon Melo, Secretário

de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, representando o

Governador do Estado, Aécio Neves; Deputado Federal Rodrigo de Castro; Josué
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Costa Valadão, Secretário de Governo da Capital, representando o Prefeito Municipal

de Belo Horizonte, Márcio Lacerda; Robson Braga de Andrade, Presidente da

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -; Osvaldo Borges,

Presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais -

Codemig -; Arlindo Porto, Vice-Presidente da Cemig e ex-Senador; Márcio Kangussu,

Presidente da Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de

Minas Gerais S.A. - Copanor -, representando o Presidente da Copasa, Márcio

Nunes; Álvaro Teixeira da Costa, Presidente dos Diários Associados; Cel. Bento

Ferreira dos Santos Neto, representando o Comandante da 4ª Região Militar, General

José Mário Facioli; e Deputado Délio Malheiros, autor do requerimento que deu

origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs. Claudenir José de

Melo, também conhecido como Baiano, Prefeito Municipal de Arcos; Vereador Pedro

César Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Arcos; Vereador Vilmar Júnior,

do Município de Arcos; jornalista Paulo César Oliveira, na pessoa de quem

estendemos as nossas saudações aos demais jornalistas presentes; Sérgio Cavalieri,

Conselheiro do Grupo ALE; Getúlio Gontijo de Amorim, assessor parlamentar da

diretoria do Instituto Estadual de Florestas, representando a entidade; Werner Rohlfs,

do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de Minas Gerais - Sinduscon

-, representando o Presidente dessa entidade, Walter Bernardes de Castro; Álvaro

Andrade, Conselheiro da entidade homenageada; das Exmas. Sras. Ângela

Gutierrez, Laura Andrade e Cristiana Gutierrez, Conselheiras da entidade

homenageada; do Exmo. Sr. Rafael Andrade; do fundador, Gabriel Andrade, e de sua

esposa, D. Vera Andrade; e dos Exmos. Srs. João Júlio Cardoso, Vice-Prefeito de

Arcos, e Paulo de Tarso Barbosa Passos, Diretor Executivo do Instituto Cultural

Flávio Gutierrez.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a cantar o Hino Nacional, acompanhando

gravação do Coral da Assembleia, sob a regência do maestro Guilherme Bragança.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
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Palavras do Deputado Délio Malheiros

Exmo. Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. Otávio Marques de Azevedo, Presidente do

Grupo Andrade Gutierrez; Exmo. Sr. Deputado Dilzon Melo, Secretário de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana, representando o Dr. Aécio Neves,

Governador do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. Deputado Federal Rodrigo de

Castro; Exmo. Sr. Josué Costa Valadão, Secretário de Governo da Capital,

representando o Dr. Márcio Lacerda, Prefeito Municipal de Belo Horizonte; Exmo. Sr.

Dr. Robson Braga de Andrade, Presidente da Fiemg; Exmo. Sr. Osvaldo Borges,

Presidente da Codemig; Exmo. Sr. Arlindo Porto, ex-Senador e Vice-Presidente da

Cemig; Exmo. Sr. Márcio Kangussu, Presidente da Copanor, representando o Dr.

Márcio Nunes, Presidente da Copasa; Exmo. Sr. Álvaro Teixeira da Costa, Presidente

do jornal “Estado de Minas”; Exmo. Sr. Cel. Bento Ferreira dos Santos Neto,

representando o Gen. José Mário Facioli, Comandante da 4ª Região Militar; Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, meus colegas, senhoras e senhores, paixão, excelência,

desempenho econômico - paixão pelo que faz; excelência no que faz; desempenho

econômico como resultado do que faz. Essas são as bandeiras e pilares de

sustentação do Grupo Andrade Gutierrez. Hoje estamos integrando, tendo como

ponto convergente a Assembleia de Minas Gerais, todo o Estado de Minas Gerais

nas comemorações dos 60 anos da fundação de uma pequena construtora que se

transformou em um dos maiores conglomerados empresariais privados do Brasil, com

atuação marcante e significativa no cenário mundial. É um motivo de justo orgulho

para quem, em setembro de 1948, em Belo Horizonte, fundou essa empresa.

Rendemos aqui esta homenagem a Flávio Gutierrez e aos irmãos Gabriel e Roberto

Andrade, que, com o sonho de construir estradas e atentos ao desenvolvimento que

despontava com o início da efetiva industrialização do Brasil, apoiada em um governo

de grandes idéias e ideais, tendo como figura central Juscelino Kubitschek, fundaram

essa empresa, orgulho de todos. Juscelino Kubitschek, este extraordinário político

mineiro, homem de ilimitada visão, destinado a ser o iniciador e condutor do

desabrochar da economia mineira e nacional, inovava, no governo de Minas, com o

binômio energia e transporte e, como Presidente da República, com os famosos 50
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anos em 5. Para quem iniciou o seu caminho realizando pequenos serviços de

urbanização em Belo Horizonte e hoje desenvolve atividades nacionais e

internacionais, esta solenidade nada mais é que um reconhecimento do povo das

Minas Gerais, do qual sou um dos representantes nesta Casa, a uma empresa que

representa a capacidade, a inteligência, a determinação, a vocação e a

profissionalização de nossos empresários.

Temos muitos exemplos a serem seguidos e entre eles homenageamos hoje a

Andrade Gutierrez. Dela destacamos ações que valorizam a preservação do meio

ambiente, a segurança e a saúde dos seus empregados e, especialmente, a dos

moradores que, direta ou indiretamente, são alcançados pela repercussão de obras

de grande porte. As certificações ISO 9.001 e ISO 14.001, a especificação Ohsas

18.001 e as incontáveis premiações nacionais e internacionais atestam todas essas

ações desenvolvidas por esse Grupo. É a primeira empresa brasileira de construção

pesada a receber certificação de todos os sistemas que compõem a gestão integrada.

O sonho dos três companheiros começa a se materializar já na década de 50, com

a participação na construção da rodovia que ligaria a antiga Capital Federal, o Rio de

Janeiro, a Belo Horizonte, por nós chamada, até hoje, de BR-3. Desenvolve-se a

empresa: Rodovia Manaus-Porto Velho, hidrelétricas para a Cemig, Usina de Itaipu

Binacional, obras por toda a América Latina, do México aos países andinos, e nos

continentes africano, europeu e asiático. São estradas, hidrelétricas, metrôs,

aeroportos. No coroamento desse crescimento, é criada a “holding” Andrade

Gutierrez S.A., estrategicamente estruturada para a engenharia e a construção, as

telecomunicações e as concessões de serviços públicos. Várias subsidiárias

desempenham suas atividades, focadas na missão do Grupo. A presença da Andrade

Gutierrez é inarredável no desenvolvimento do Brasil.

A par de toda essa desenvoltura da nossa homenageada, gostaria de destacar

também a participação ativa na política de outro membro da família Andrade, o Dr.

José Maurício, irmão de Gabriel e Roberto. O Dr. Maurício, como é conhecido e

chamado, foi integrante desta Casa por dois mandatos e, por três legislaturas, de

1955 a 1969, foi Deputado Federal, ininterruptamente. Figura respeitada e

participante de momentos importantes e decisivos da história recente de Minas e do
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Brasil, viu, em seus 21 anos como legislador, o apogeu de JK e a mão pesada da

ditadura.

Desgostoso, retira-se da vida pública e volta para a sua querida Arcos, cidade de

que tão bem falou o Deputado Tiago Ulisses, que prestigia esta reunião - aliás, são

tantos companheiros que hoje nos prestigiam que temos de reconhecer o valor, o

peso e o reconhecimento da Andrade Gutierrez junto aos nossos pares. No entanto,

vê sua esposa, D. Hilda, eleger-se Prefeita dessa cidade, por dois mandatos, e

participa ativamente da administração municipal. D. Hilda, Prefeita aos 82 anos de

idade. É de notar o admirável espírito público desse homem.

Rendo também homenagem ao Dr. Maurício, na pessoa de seu filho Eduardo, e à

memória de sua esposa, D. Hilda. Hoje estamos aqui festejando todos esses fatos.

Sou privilegiado por participar dessa história. Não quero mais me alongar. Desejo

que a Andrade Gutierrez continue a sua caminhada de sucesso. Desejo que esta

noite fique marcada como uma data em que o povo das Minas Gerais, por seus

representantes, homenageou uma empresa, de origem genuinamente mineira, que

tem recebido reconhecimento mundial pela competência, inteligência e capacidade de

bem cumprir as suas obrigações. E o povo mineiro sabe o que quer, luta pelo que

quer e alcança o que quer. 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

O locutor - Neste instante, o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da

Assembleia Legislativa, e o Deputado Délio Malheiros, autor do requerimento que deu

origem a esta homenagem, farão a entrega ao Sr. Otávio Marques de Azevedo,

Presidente do Grupo Andrade Gutierrez, de placa alusiva a esta homenagem. O

Deputado Alberto Pinto Coelho convida para participar também desta homenagem o

Dr. Gabriel Andrade, sua esposa e a Conselheira Ângela Gutierrez. A placa a ser

entregue contém os seguintes dizeres: “Em 1948, Flávio Gutierrez, Gabriel e Roberto

Andrade criaram a Construtora Andrade Gutierrez, com a determinação e a coragem

típicas dos jovens. Das pequenas obras na Capital mineira aos grandes
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empreendimentos nacionais e internacionais, o trabalho da empresa, origem do

Grupo AG, sempre foi sinônimo de qualidade, desenvolvimento e modernidade. Pelos

seus 60 anos de fundação, o Parlamento mineiro homenageia a Construtora Andrade

Gutierrez, que leva os nomes de Minas Gerais e do Brasil ao mundo, sempre

associados à ‘competência que vence fronteiras’”.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Otávio Marques de Azevedo

Exmo. Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa de

Minas Gerais; Exmo. Sr. Deputado Estadual Délio Malheiros, autor do projeto que

hoje homenageia a Andrade Gutierrez; demais autoridades presentes; Deputados

Estaduais presentes; senhores e senhoras, hoje é um grande dia para a Andrade

Gutierrez. Estar aqui representando as famílias de Flávio Gutierrez, Roberto e Gabriel

Andrade é uma honra que me deixa muito lisonjeado e, por que não dizer, orgulhoso.

Os especialistas em administração e “marketing” gostam de dizer que histórias como

a da Andrade Gutierrez são ótimos “cases” para serem estudados. Prefiro falar, como

nosso querido Roberto Gutierrez, que nossa trajetória é um “causo” e um exemplo de

como uma construtora, que começou pequenina em Belo Horizonte, nos idos de

1948, pode se transformar em um dos maiores grupos empresariais do Brasil. Digo

isso com a satisfação e a segurança de um mineiro, belo-horizontino que sou,

acompanhando de perto esta extraordinária história empresarial nos meus 40 anos de

atividades profissionais, sendo os últimos 16 anos como parte do Grupo Andrade

Gutierrez.

Temos vivido nas principais Capitais do País e do mundo, executando trabalhos

diversos. Por onde passamos, aprendemos muito sobre as culturas locais, os trejeitos

e sotaques dos cidadãos. Com isso nos tornamos uma empresa globalizada. No

entanto, posso afirmar com convicção que a Andrade Gutierrez é mais mineira do que

nunca, pois a nossa organização funciona exatamente como uma grande família

mineira. Uma família que acolhe, agrega, respeita e valoriza suas raízes até no jeito

de fazer negócios. Um jeito diferente de ser e de agir, mas sempre focado na

eficiência e na qualidade. Tem sido assim desde que a Andrade Gutierrez foi criada.

Roberto, Gabriel e Flávio tiveram a iniciativa de fundar uma construtora para, com ela,
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transformar o País. Durante muitos anos, contaram apenas com o sonho que os

motivava, com o apoio da família e com o trator soberano. Vale lembrar que, na

época, o mundo passava por um processo de reconstrução após o fim da Segunda

Guerra Mundial. O Brasil era apenas um país rural, deficiente em infra-estrutura. Com

pouco mais de 49 milhões de habitantes, possuíamos poucas estradas, faltava luz

com freqüência, e o telefone era privilégio de poucos.

Os primeiros contratos da recém-criada construtora foram executados aqui, em

Minas Gerais. Nosso soberano escavou muita terra para a canalização de uma Belo

Horizonte que se modernizava no ritmo das obras. Em pouco tempo, a ousadia, a

determinação e uma visão de negócios impressionante estimularam os três

fundadores a elevar a construtora a um outro patamar. Assim, em 1950, executaram

a primeira obra fora de Minas Gerais: a terraplenagem da BR-3, a atual BR-040. Nas

décadas seguintes, conquistaram São Paulo, com estradas que avançaram pelo

interior. E assim partiram em direção a novas cidades e Estados e cruzaram

fronteiras. Ao longo desses anos, construímos hidrelétricas, metrôs, portos,

aeroportos, refinarias e, evidentemente, milhares de quilômetros de estradas.

Enfrentamos chuva, lama, florestas e solidão, chegando a locais aonde nenhuma

companhia chegou. O que nos motivou a ultrapassar todas as barreiras? Uma

capacidade inesgotável de superar e inovar. O consenso de idéias e opiniões também

foi vital para o sucesso desse grupo. Nunca os sócios levaram para votação qualquer

questão relacionada aos negócios: sempre houve o consenso. Ainda hoje é assim. As

decisões do Conselho do Grupo são definidas em harmonia. É essa filosofia de

trabalho, passada para os filhos e netos, que alimenta e move a Andrade Gutierrez.

Tivemos momentos ruins, sim, como toda grande empresa, mas soubemos

transformar essas situações em oportunidades, colocando em prática o que ainda

hoje considero nossa grande vantagem competitiva: a capacidade de reinventar o

negócio. Para enfrentar uma crise sem precedentes na década de 90, quando os

investimentos estavam concentrados em obras contratadas pelo poder público, a

Andrade Gutierrez foi obrigada a descobrir novos caminhos. Em poucos anos, a

construtora inverteu a tendência histórica e passou a ter na carteira de clientes

brasileiros, antes concentrada em contratos públicos, um volume maior de contratos
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com a iniciativa privada. Passamos a ser mais seletivos também nos contratos

internacionais e crescemos com rentabilidade e foco. Diversificamos e conquistamos

a confiança do mundo empresarial e enxergamos nos setores de telecomunicações e

concessões dois grandes nichos de oportunidades.

Olhando o passado, posso afirmar que essa estratégica mudança na forma de

enxergar o negócio da empresa foi o que transformou a Andrade Gutierrez em um

dos maiores grupos privados do País. Nosso grupo cresceu quase 10 vezes na última

década e criou um bem-sucedido projeto de diversificação, sem deixar de marcar

presença no setor de construção - o ponto de partida de tudo.

A atuação da Andrade Gutierrez e de todo o seu grupo tem como base, como disse

o Deputado Délio Malheiros, o tripé de valores empresariais: desempenho

econômico, excelência e paixão. Como resultado desse bem-sucedido mantra,

alcançamos uma confortável saúde financeira, que nos torna resistentes às crises.

Temos dormido tranqüilos, porém vigilantes, certos de que os desafios existem, mas

podem ser superados.

Por tudo isso, tenho muito orgulho de estar aqui, dividindo com vocês essa história.

Infelizmente não tive o privilégio de conviver com todos os fundadores, mas presencio

diariamente o quanto do otimismo e da garra deles está presente nos nossos

negócios, nas estratégias que desenhamos e no espírito de equipe que integra os

sócios aos nossos colaboradores. Hoje, cada vez mais, tenho certeza de que há

muito desse Grupo nas Minas Gerais; e muito, mas muito mais, das Minas Gerais

nesse Grupo - principalmente quando falamos da nossa origem como autêntica

família mineira e das características que nos foram legadas, como a tolerância, o

respeito e a capacidade de se reinventar.

Senhoras e senhores, nós, da Andrade Gutierrez, agradecemos a oportunidade de

estar aqui, na Casa do povo mineiro, para, na celebração destes 60 anos,

renovarmos o compromisso com o crescimento de nosso Estado, por meio das

atividades empresariais do nosso Grupo. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Otávio Marques de Azevedo, Presidente do Grupo Andrade Gutierrez e

dileto amigo; Deputado Dilzon Melo, Secretário de Estado de Desenvolvimento
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Regional e Política Urbana e companheiro deste Parlamento; Deputado Federal

Rodrigo de Castro, Secretário Nacional do PSDB; Josué Costa Valadão, Secretário

de Governo de Belo Horizonte, representando Márcio Lacerda, o Prefeito Municipal

de Belo Horizonte; dileto amigo Robson Braga de Andrade, Presidente da Federação

das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -; Osvaldo Borges da Costa,

Presidente da Codemig; Arlindo Porto, Vice-Presidente da Cemig e homem público

referencial das Minas Gerais; Márcio Kangussu, Diretor de Operação da Copasa,

Presidente da Copanor e ex-integrante do Parlamento mineiro, representando o Dr.

Márcio Nunes, Presidente daquela importante empresa; meu dileto amigo Álvaro

Teixeira da Costa, Presidente do jornal “Estado de Minas”; Cel. Bento Ferreira dos

Santos Neto, representando o Gen. José Mário Facioli, Comandante da 4ª Região

Militar; ilustre companheiro de Parlamento e brilhante Deputado Délio Malheiros,

autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, na pessoa de quem saúdo

os Deputados e as Deputadas presentes; Srs. Conselheiros, Diretores, Gerentes,

funcionários, enfim, a família desta grande empresa Andrade Gutierrez; minhas

senhoras e meus senhores, a instituição que estamos homenageando é um

patrimônio da engenharia nacional. O nome Andrade Gutierrez suscita em qualquer

um de nós a lembrança de uma empresa de sucesso, que nasceu e se consolidou em

Minas Gerais e, em razão de sua competência e pioneirismo, expandiu-se pelos

demais Estados brasileiros, pela América Latina e por vários países da Europa, Ásia

e África.

Hoje, coincidentemente, demos posse solene a 166 jovens concursados, que

iniciam uma carreira promissora nesta Casa, num certame que teve a participação de

60 mil candidatos. Sonho acalentado que nos remete ao sonho de um grupo de

jovens empreendedores há algumas décadas: o de construir uma empresa que, no

campo da engenharia, fosse símbolo de inovação, de excelência de seus serviços e

de busca constante do aprimoramento.

As centenas de obras que consagraram a Andrade Gutierrez como uma das

principais empresas brasileiras de construção pesada estão intimamente associadas

ao processo de desenvolvimento e de modernização de Minas e do Brasil e também

à exportação de nossa engenharia para quase todas as partes do mundo.



____________________________________________________________________________
596

Lembremos, em ordem cronológica - e aqui vale repetir o que foi citado anteriormente

-, algumas obras nas quais a Andrade Gutierrez teve participação preponderante e

que, de certa forma, compõem um breve resumo de sua história: na década de 50, a

construção da BR-3, hoje BR-040, que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro e que

abriu as portas para a atuação da empresa em outros Estados brasileiros; na década

de 60, a construção da BR-319, ligando Manaus a Porto Velho, empreendimento que

demonstrou sua capacidade de enfrentar grandes desafios, como a intensa

precipitação pluviométrica da região e a densidade das florestas; na década de 70, a

construção do metrô de São Paulo – origem da participação em outras malhas

metroviárias, como as de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador – e a

construção da Usina de Itaipu, a binacional concretizada em parceria com o Paraguai

e que é hoje a maior hidrelétrica em operação no mundo; na década de 80, a

construção da Rodovia do Congo, numa extensão de 134km, em meio aos múltiplos

empecilhos encontrados na floresta africana, marco da entrada da empresa no

mercado internacional.

No cenário de Minas Gerais, podemos citar, entre os empreendimentos que

contaram com a presença marcante da Andrade Gutierrez, o Aeroporto Internacional

de Confins, o Túnel da Lagoinha, a siderúrgica Açominas, o Projeto Jaíba, os

gasodutos do Vale do Aço e da Região Metropolitana de Belo Horizonte e as

hidrelétricas de Nova Ponte, Irapé, Capim branco e Emborcação.

Entre as obras em andamento, a implantação do programa Luz para Todos, a

ampliação e a modernização da Estação de Tratamento de Águas do Rio das Velhas,

o Centro Administrativo do Estado e a duplicação da Avenida Antônio Carlos, ícones

do dinamismo que tem impulsionado o desenvolvimento do nosso Estado e,

particularmente, da nossa Capital.

É oportuno ressaltar que, por trás de tantas realizações, sempre estiveram

presentes na trajetória da Andrade Gutierrez alguns princípios e diretrizes, como a

competência, a criatividade, a valorização da força de trabalho, a integração com as

comunidades, o compromisso com o meio ambiente, a responsabilidade social. Em

resumo: a cultura da qualidade, entendida em suas múltiplas acepções e matrizes.

Não foi por acaso que ela se tornou um dos principais conglomerados empresariais
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do País, responsabilizando-se por grandes empreendimentos energéticos e por boa

parte da infra-estrutura de transportes e contribuindo para a auto-suficiência brasileira

na produção de petróleo. Da mesma forma, não foi por acaso que se tornou uma das

maiores empresas do setor de construção pesada da América Latina, onde imprime

sua marca em quase 20 países, e que conquistou mercados em quase todos os

continentes.

Por tudo isso e pelo conseqüente reconhecimento obtido junto aos clientes,

parceiros, meios de comunicação e público em geral, a Andrade Gutierrez recebeu,

ao longo de sua história, dezenas e dezenas de prêmios de abrangência estadual,

nacional e internacional. Para resumi-los, citaremos um antigo e um recente: o de

melhor empresa brasileira da construção pesada nas décadas de 70, 80 e 90,

concedido pela revista “Exame”, e, no mês passado, o Prêmio Petrobras-Engenharia

de Qualidade e Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Empresas Contratadas,

concedido pela Petrobras ao Consórcio Andrade Gutierrez-Mendes Júnior-KTY,

encarregado da construção de unidades tecnológicas na Refinaria Gabriel Passos,

com vistas à redução de poluentes da gasolina.

É importante lembrar, ainda, que a instituição que estamos homenageando ampliou

tanto seus horizontes e seu mercado que se transformou em uma “holding”,

agregando ao tradicional ramo da engenharia os de telecomunicações, concessões

públicas e energia, atuando sempre em posição de vanguarda em todos esses

setores.

Diante de tamanha contribuição da Andrade Gutierrez ao desenvolvimento de

Minas e do Brasil, aliando sempre a eficiência, a tecnologia e o compromisso com o

interesse social, a Assembléia Legislativa não poderia deixar de homenagear essa

empresa, que, fundada em 1948 por Flávio Gutierrez e pelos irmãos Gabriel e

Roberto Andrade, está completando 60 anos de absoluto sucesso e vinculação com o

progresso de Minas e do País.

Com muita satisfação, cumprimentamos, nas pessoas de Gabriel Andrade, Ângela

Gutierrez e do Presidente da “holding” Andrade Gutierrez, Otávio Marques de

Azevedo – aqui, vou-me permitir uma digressão: como eu, Otávio Marques de

Azevedo; o Prefeito da Capital, Márcio Lacerda; seu Secretário de governo e
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representante, Josué Valadão; o Subsecretário Geraldo Pessoa; e o Diretor Executivo

do Instituto Flávio Gutierrez, Paulo de Tarso, somos egressos do corpo técnico e

gerencial da ex-Telemig –, os representantes da instituição aqui presentes,

estendendo esta homenagem a todos aqueles que contribuíram e aos que continuam

contribuindo para a construção da sua bela história. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra os trabalhos, convocando as

Deputadas e os Deputados para a ordinária de quinta-feira, dia 26, às 14 horas, com

a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/2/2009

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: Discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.175/2007; designação de relator; emissão de

parecer pelo relator; discursos dos Deputados Weliton Prado e Doutor Rinaldo;

apresentação da Emenda nº 1; encerramento da discussão; encaminhamento da

emenda com o projeto à Comissão de Direitos Humanos - Discussão, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 1.560/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Questões de

ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen

Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Cecília

Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -
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Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan -

Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares -

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

Moreira - Maria Lúcia Mendonça - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira -

Padre João - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago

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

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 9h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos

de Lei nºs 2.177 e 2.298/2008, apreciados na extraordinária realizada ontem, à noite,

os Projetos de Lei nºs 1.874/2007 e 2.578/2008, que receberam substitutivos e

emendas na referida reunião e foram devolvidos respectivamente às Comissões do

Trabalho e de Administração Pública, para parecer, e fez retirar o Projeto de Lei nº

972/2007, que, na mesma reunião, teve sua discussão adiada por cinco dias.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.175/2007, da
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Deputada Ana Maria Resende, que dispõe sobre a obrigatoriedade de comunicação

de nascimentos sem identificação de paternidade à Defensoria Pública. A Comissão

de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. Esgotado o prazo

constitucional sem emissão de parecer, a Presidência, nos termos do § 2º do art. 145

do Regimento Interno, designa relator da matéria ao Deputado João Leite. Com a

palavra, o Deputado João Leite, para emitir seu parecer.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.175/2007

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o Projeto de Lei nº 1.175/2007 dispõe

sobre a obrigatoriedade da comunicação de nascimentos sem identificação de

paternidade à Defensoria Pública.

A proposição foi apreciada, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Em seguida, o projeto foi encaminhado à Comissão de Direitos Humanos, que perdeu

o prazo para emitir seu parecer.

Incluído o projeto na ordem do dia para apreciação, nos termos do art. 145 do

Regimento Interno, o Presidente da Assembleia designou este Deputado como

relator, para, em 24 horas, emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação

A proposição em exame determina que os oficiais de registro civil das pessoas

naturais remetam, mensalmente, ao núcleo da Defensoria Pública da respectiva

circunscrição a relação por escrito dos registros de nascimento, lavrados em seus

cartórios, nos quais não conste a identificação de paternidade. Determina, ainda, que

essa relação deva conter todos os dados informados no ato do registro de

nascimento, especialmente o endereço da mãe do recém-nascido e o nome e o

endereço do suposto pai, se este tiver sido indicado pela genitora quando da lavratura

do registro. A proposição estabelece também que deverá ser informado, na lavratura

desses registros, que a genitora têm o direito de propor, em nome da criança, a

competente ação de investigação de paternidade visando à inclusão do nome do pai

no referido registro de nascimento.
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A essência do projeto é dar ciência à Defensoria Pública dos casos de crianças

registradas sem identificação do pai, para que, dentro de suas atribuições

institucionais, possa aquele órgão interpor as competentes ações de investigação de

paternidade em favor das crianças.

A Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, ratificada pelo Brasil em

setembro de 1990, determina que a criança será registrada imediatamente após o

seu nascimento e terá direito, desde o momento em que nasce, a um nome, a uma

nacionalidade e, na medida do possível, ao conhecimento de seus pais e aos

cuidados deles. Detemina, ainda, que quando uma criança se vir privada ilegalmente

de algum ou de todos os elementos que configuram sua identidade, os Estados

partes deverão prestar assistência e proteção adequadas com vistas a restabelecer

rapidamente sua identidade.

A Constituição Federal, no art. 229, consagra o princípio da paternidade

responsável, ao assegurar que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos

menores. Estabelece, ainda, em seu art. 227, que é dever da família, da sociedade e

do Estado assegurar à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar,

colocando-os a salvo de toda forma de discriminação, vedando expressamente as

designações discriminatórias relativas à filiação.

Convém ressaltar que, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei

Federal nº 8.069, de 1990 –, o reconhecimento do estado de filiação é direito

personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercido contra os pais ou

seus herdeiros, sem restrição, observado o segredo de justiça.

O reconhecimento de paternidade geralmente é feito no ato do registro, mas pode

ser realizado a qualquer tempo, seja por escritura pública, seja por instrumento

particular, seja por, manifestação direta e expressa perante um Juiz. Pode ainda

ocorrer judicialmente, em ação de investigação de paternidade.

Assim, verifica-se que a proposição em análise deve prosperar nesta Casa, uma

vez que configura um mecanismo que visa a facilitar às pessoas o direito ao

reconhecimento de sua filiação. Ademais, conforme justificação da autora do projeto,

é importante para a criança ter em seu registro de nascimento o nome do pai, já que

poderá eventualmente fazer valer o dever de assistência material por parte deste,
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especialmente na ausência da mãe.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.175/2007.

O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o

Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Deputado José Henrique, parabenizo o relator João

Leite e especialmente a autora do projeto, Deputada Ana Maria Resende. Realmente

o projeto é muito importante: a criança tem direito de saber quem é seu pai, e que o

exame de DNA seja feito, ao nascer. Muitos adolescentes e adultos ficam

traumatizados por crescerem sem saber quem é seu pai, e, muitas vezes, a mãe não

tem condições de fazer exame de paternidade. O projeto, do ponto de vista social,

realmente tem grande alcance. Portanto, mais uma vez, parabenizo a autora do

projeto e espero que ele seja aprovado. Estamos encaminhando favoravelmente a

ele. Votaremos pela aprovação do projeto do DNA gratuito. Esperamos que o

Governador o sancione o mais rápido possível.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado Doutor

Rinaldo.

O Deputado Doutor Rinaldo* - Sr. Presidente, nós, do Bloco, apresentamos uma

emenda ao grande projeto da Deputada Ana Maria Resende apenas para melhorá-lo

um pouco. Como em várias cidades não existe Defensoria Pública, acrescentamos:

“que seja encaminhado à Defensoria Pública ou a outro órgão responsável pelos

direitos das crianças”. Também acrescentamos na emenda que o poder que for

acionado tome providências para colocar no registro da criança o nome do pai, assim

que comprovado por meio de DNA ou outros exames. Foi essa a emenda que

apresentamos.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 1.175/2007

Dê-se ao “caput” do art 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Os oficiais de registro civil das pessoas naturais do Estado ficam obrigados
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a remeter, mensalmente, ao núcleo da Defensoria Pública ou outro órgão público

responsável pela proteção da criança e do adolescente existente em sua

circunscrição relação por escrito dos registros de nascimento, lavrados em seus

cartórios nos quais não conste a identificação de paternidade, para que tomem as

providências necessárias relativas a identificação e inclusão do nome do pai no

registro de nascimento.”.

Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2009.

Inácio Franco

Justificação: Em sua forma original, o dispositivo prevê somente que o oficial do

cartório de registro civil remeta à Defensoria Pública a relação dos registros de

nascimento em que não conste a identificação da paternidade. Entretanto,

entendemos que não só a Defensoria Pública seria responsável pela tutela dos

interesses das crianças e adolescentes que a referida proposição busca resguardar,

mas também outros órgãos públicos, como, por exemplo, o Ministério Público e o

Juizado da Infância e da Juventude.

Por essas razões entendemos que referida alteração no dispositivo da proposição

contribuirá para o seu aperfeiçoamento, tornando a lei mais eficaz, genérica e perene.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do Deputado

Inácio Franco, que recebeu o nº 1, e que, nos termos do § 2º do art. 188 do

Regimento Interno, encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Direitos

Humanos, para parecer.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.560/2007, do Deputado Juninho

Araújo, que torna obrigatória às construtoras e às imobiliárias a especificação da

tensão da rede elétrica nos respectivos pontos de energia dos imóveis que serão

vendidos e alugados. A Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A

Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

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

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

Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.560/2007 na forma do



____________________________________________________________________________
604

Substitutivo nº 1. À Comissão de Defesa do Consumidor.

Questões de Ordem

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, antes de continuarmos o processo de

votação, quero registrar a imensa alegria que todos os brasileiros - tenho certeza, os

Deputados e as Deputadas - tiveram ontem com a notícia da alta do Vice-Presidente,

nosso conterrâneo querido, José Alencar. O nosso Vice-Presidente tem uma folha de

serviços prestada a este país como homem, como empresário, como líder de classe

e, principalmente hoje, na função tão bem-exercida e compartilhada com o Presidente

Lula, de governar o nosso país. O exemplo do Vice-Presidente José Alencar é para

todos nós; é um exemplo de homem público que teve e tem a capacidade de

compreender as necessárias transformações do Brasil e sua sociedade, que teve a

generosidade de emprestar todo o seu prestígio, toda a sua experiência, toda a sua

maturidade, já em 2002, na construção de uma grande aliança que possibilitou a

chegada ao governo brasileiro de um conjunto de forças políticas, capitaneada pelo

PT, na pessoa do Presidente Lula, que tem promovido mudanças estruturais em

nossa economia, sobretudo no combate ao enfrentamento da desigualdade social e à

pobreza. O Vice-Presidente José Alencar tem hoje o respeito de todos nós, o respeito

por um homem que, sem abrir mão das suas convicções, como na questão dos juros,

é extremamente solidário a um projeto de governo em todas as horas, até nas horas

mais difíceis em que muitos setores quiseram gerar alguma contradição no interior do

próprio governo, num momento de crise política no ano de 2005. O nosso Vice-

Presidente estava lá sempre solidário, sempre na defesa do projeto que a urnas

escolheram para o Brasil em 2002 e que foi referendado em 2006. Ontem, quando o

nosso Vice-Presidente saiu do hospital e disse que espera, a cada dia concedido de

vida por Deus, ser reconhecido no sentido ético, no sentido mais nobre da vida, que é

o sentido da nossa existência, só temos a dizer ao nosso Vice-Presidente que o que

ele já fez para o Brasil já é motivo de muito orgulho. Com certeza, Deus lhe

concederá ainda muitos dias, para que ele, com essa determinação, com essa leveza

de espírito e alma, possa continuar como Vice-Presidente, como cidadão, como

empresário, como liderança política, sempre a inspirar todos nós, líderes políticos,

empresariais e sociais e também cidadãos. O nosso Vice-Presidente deu um exemplo
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de como enfrentar situações adversas, mesmo aquelas que atingem um território que

escapa da política, da economia ou da área profissional. Digo, com toda sinceridade,

que ontem fiquei muito emocionado, porque o Brasil precisa muito do Vice-Presidente

José Alencar, não só como Vice-Presidente, mas com o seu exemplo. A força

demonstrada pelo nosso Vice-Presidente é a força que deve inspirar a todos nós.

Vice-Presidente José Alencar, que Deus lhe conceda muito tempo de vida porque o

Brasil precisa de V. Exa.!

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, quero somar as minhas palavras às do

Deputado André Quintão nessa homenagem ao nosso Vice-Presidente José Alencar.

Lembro-me de quando aqui esteve, numa reunião em que foi homenageado, quando

o chamamos de Shindler brasileiro pela coragem que teve, naquele instante histórico

do Brasil, de integrar, como empresário, uma chapa tida como esquerda e muitas

vezes glosada como uma participação estranha à política brasileira. No entanto, José

Alencar foi o homem que abriu as portas para que, naquele instante, o empresariado

brasileiro entendesse a candidatura do Lula e lhe desse vitória. Funcionou como um

Oskar Schindler no Brasil, abrigando sobre seus braços os companheiros que muitas

vezes não recebiam a devida atenção da população brasileira. Logo, abriu espaços e

possibilitou que Lula fosse Presidente do Brasil. Além do restabelecimento do Vice-

Presidente José Alencar, temos outra alegria. Hoje, no Palácio da Liberdade, a partir

das 11 horas, assinaremos ordem de serviço para obras da Copanor. A empresa foi

criada ao longo de 2007 com a participação dos Deputados e terá sede em Teófilo

Otôni, minha terra, por deferência da bancada do Norte, que tinha todo o direito de

requerer a sede da Copanor. Agradecemos à bancada norte-mineira o trabalho

conjunto, que permitiu a sede da Copanor em Teófilo Otoni, sobretudo, o trabalho, o

empenho de cada Deputado que visitou Prefeituras a fim de acelerar os projetos de

lei que autorizariam o seu ingresso na Copanor, dando a 632 localidades que têm

entre 200 e 5 mil habitantes a oportunidade única, histórica de ter em Minas Gerais o

maior e melhor projeto de saneamento básico da história do Brasil. São 632

localidades que receberão rede de esgoto tratado, rede de água tratada, num esforço

gigantesco do governo Aécio Neves para dar àquela região de Minas um diferencial,

reduzindo-se não só as dificuldades de abastecimento de água, mas também as
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doenças de origem hídrica e outras oriundas de esgotos que correm a céu aberto e

que contaminam a população com os mais diversos tipos de verminose. Convocamos

os companheiros para, logo após esta reunião, comemorarmos juntos esse fato

histórico no Palácio da Liberdade, ao lado do Governador Aécio Neves, às 11 horas.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, no momento em que o assunto mais

tratado, nos últimos tempos, é a crise financeira internacional, certas atitudes,

especialmente as proativas, são de fundamental importância. Ainda ontem, o

Sindicato dos Metalúrgicos de Betim deu um grande exemplo de como se deve

enfrentar a crise financeira internacional. O Sindicato dos Metalúrgicos de Betim, a

Fiat Automóveis e mais 14 montadoras firmaram um acordo coletivo, ainda que

modesto, mas trata-se de um bom exemplo. O acordo garante emprego e salário até

o dia 10 de março. São apenas 20 dias, mas a atitude mostra que, para enfrentar a

crise, é preciso conter demissões; para enfrentar a crise, é preciso continuar

produzindo; para enfrentar a crise, é preciso continuar a manutenção do mercado

interno. Nos últimos anos, a indústria automobilística no Brasil, especialmente a Fiat

Automóveis, bateu todos os recordes de produtividade. A Fiat é a empresa que mais

tem produzido e vendido carros no País. Hoje, para se comprar um carro popular ou

um modelo um pouco mais sofisticado, espera-se na fila das concessionárias entre 40

e 90 dias; logo, não faz sentido, no primeiro sintoma da crise, falar em demissão. O

acordo firmado entre a Fiat Automóveis e o Sindicato dos Metalúrgicos de Betim é um

grande exemplo para garantir o emprego do trabalhador. No dia 10 de março, eles

voltam a se reunir, trabalhadores e empregadores, para, quem sabe?, prorrogar o

acordo e continuar a garantir postos de trabalho. Isso é importante, Sr. Presidente, e

me chamou a atenção, especialmente pelas características da economia de Minas

Gerais de ser exportadora de minério, produtora de automóveis, de “commodities”

agrícolas e da indústria têxtil, que foram fortemente atingidas. Ontem, o resultado da

reunião dos diversos órgãos dos Poderes do Estado de Minas: Executivo, Legislativo,

Judiciário, Tribunal de Contas e o Ministério Público era esperado por todos.

Confesso a V. Exa. que o resultado da reunião pareceu aquele velho ditado: “A

montanha pariu um rato”. Essa reunião dos três Poderes resultou no velho discurso

neoliberal de conter custos e cortar gastos. Estamos preocupados, porque não se
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ouviu a palavra investimento ou sobre o que Minas fará para enfrentar a crise. Não se

ouviu do Governador do Estado nenhuma postura firme de qual será o enfrentamento

por investimento. O governo do Estado poderia pegar o exemplo da Fiat Automóveis,

dos metalúrgicos de Betim, e usá-lo para as demais empresas deste Estado, as

estatais e as empresas privadas. Não utilizaram, por exemplo, o mesmo

procedimento do Presidente Lula, que, em todas as reuniões do seu Ministério para

discutir a crise, ao final, divulga um plano de investimento. O Presidente Lula sempre

anuncia o aumento de investimentos no PAC, o aumento do número de casas

populares a serem construídas neste país, a redução do IPI dos automóveis para

aumentar sua venda, a garantia do aumento do salário mínimo e o aumento dos

benefícios previdenciários. É assim que o mundo tem demonstrado que tem de

enfrentar a crise. É assim que os Estados Unidos da América, o pai, a mãe, o avô e o

bisavô da crise, também estão apontando. Minas Gerais simplesmente anuncia que

tem de conter custos e cortar gastos. O que é pior, Sr. Presidente, esta “Casta

Legislativa” e sua Mesa estão indo pelo mesmo caminho. Ontem, anunciaram o corte

de investimentos, como, por exemplo, a realização do Fórum da Educação, que tinha

etapas regionalizadas previstas em oito cidades, mas estão suspensas por enquanto.

Tivemos uma conversa com o Presidente desta Casa e queremos demovê-lo desta

idéia, porque esta Casa não pode cortar justamente em cima do povo. Esperamos

que as etapas regionais do Fórum da Educação não sejam cortadas de imediato e

que possamos encontrar uma saída mais adequada. Para enfrentar a crise, o melhor

caminho é aumentar os investimentos, e não seguir o velho receituário neoliberal de

cortar na carne do trabalhador e do povo.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

ratificando as palavras do Deputado André Quintão, manifesto nossa satisfação em

ver ontem, a presença marcante do Vice-Presidente José Alencar. Nestes dias, o

Brasil tem acompanhado seu estado de saúde por sua honorabilidade extraordinária,

por seu perfil, dignidade, e exemplo de vida e coragem, como um dos maiores

empresários do setor têxtil que fez de Minas e de sua Muriaé, com suas indústrias,

um exemplo para todo o Brasil e para o mundo. Mas vem agora renovado o Vice-

Presidente, quando manifesta com alegria sua recuperação, entregando sua vida a
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Deus, manifestando publicamente, o que nos encheu de emoção, que a sua vida,

Deus desejando, a qualquer momento lhe pertence. Mas é necessário que possamos

fazer uma reflexão sobre tudo isso. Durante esses poucos dias em que lá esteve, o

Vice-Presidente recebeu milhares de visitas que estiveram à porta do hospital. Assim,

percebemos que sua trajetória como grande político, cidadão, grande marido, grande

pai, é o exemplo para todos. Em nome do PSDB expresso a alegria ao ver nosso

Vice-Presidente lúcido, alegre, de bem com a vida, mesmo passando por tantos

momentos delicados como a recente cirurgia. Tenho a certeza de que sua

recuperação será franca. Minas torce para que ele possa, o mais rápido possível,

responder às ações do povo do Brasil. Também cumprimento o Governador Aécio

Neves, que ontem se reuniu com os Presidentes da Assembleia Legislativa, do

Tribunal de Contas, do Ministério Público e do Tribunal de Justiça, no Palácio da

Liberdade. Não estive lá, mas pelo que li nos jornais pude perceber sua preocupação

em não cortar nenhum investimento que tem feito. Tanto isso é verdade, que,

conforme as palavras do Deputado Getúlio Neiva, Minas não pára. Exemplo disso são

os investimentos no Coopanor. Todos os dias, Minas faz investimentos. Os cortes

não serão feitos na carne. De acordo com esse comando de austeridade, Minas tem-

se preocupado. Hoje, o Governador vai ao encontro de todo o secretariado, para

manifestar novos investimentos para Minas, como tem feito. É necessário que se diga

que Minas está se preparando para, após o carnaval, viver um novo momento no

setor tributário, mais especificamente no que concerne à carga tributária do IPI. Com

certeza, serão anunciados investimentos de acordo com um cronograma. Nosso

Governador cumpre o que promete. Diga-se de passagem, nenhum dos

investimentos jamais foi paralisado ou suspenso por sua determinação. Prova disso é

que nenhum programa do Pró-Acesso foi suspenso, mesmo diante dessa crise. Aécio

Neves já anunciou novos investimentos. Cumprimento o Governador por sua atitude.

O maior e melhor Governador deste país está, sem dúvida alguma, adequando-se

para que essa nuvem cinzenta que paira sobre o Estado de Minas Gerais seja

passageira. Nós, mineiros, confiamos que nosso Estado está em ótimas mãos,

seguras, corretas e determinadas, para que Minas continue sendo exemplo para o

Brasil. Muito obrigado.
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O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

queremos retomar o que nós já consideramos uma cantilena nesta Casa que é a

manifestação pela urgência da retomada do Programa Luz para Todos. Neste

momento é preciso reativar a dinâmica econômica em que o governo federal vem

insistindo, propondo ações novas nessa direção. O Programa Luz para Todos, tão

importante, está interrompido há um ano e meio em Minas Gerais. Vamo-nos

pronunciar todos os dias nesta Casa, até que sua retomada seja plena e efetiva. Há

meses, a Cemig vem anunciando para o próximo mês, para a próxima semana, a

retomada do Programa Luz para Todos, o que ainda não ocorreu. Sabemos que já há

um contrato da Cemig assinado com a Eletrobrás de 52 mil novas ligações, muito

aquém da necessidade da demanda real, em nossa análise, com valores pactuados

de R$7.500,00 por ligação. Mas é preciso novamente registrar ser inadmissível que

um programa dessa natureza esteja parado, principalmente num momento crítico

como este, em que a economia mineira já dá sinais claros da necessidade de ser

novamente dinamizada. É um programa amplo, importante, que mobiliza volumes

muito grandes de recursos que são levados ao interior e gera empregos por meio de

uma rede de contratações. E esse programa encontra-se dormindo não sei

exatamente onde, em alguma gaveta, em alguma instância. É preciso levá-lo até a

ponta imediatamente. Reconhecemos que a Cemig tem uma gestão atualizada,

moderna, reconhecida, mas não conseguimos entender como uma empresa com

essas referências, com esse reconhecimento e com uma gestão de excelência

consiga deixar o Programa Luz para Todos interrompido por mais de um ano e meio.

E o pior: sem motivação explícita, porque as informações, tanto do governo federal

quanto do estadual, dão conta de que não faltaram e não faltam recursos para a sua

implementação e a sua viabilização. Queremos ainda, Sr. Presidente, registrar que o

Presidente Lula vem fazendo esforço para dinamizar, movimentar a economia e

valorizar o mercado interno. O Presidente Barack Obama tenta fazer o mesmo no

mercado interno do seu país, para criar novamente uma dinâmica econômica. Aqui,

em Minas Gerais, muitas e muitas ações do governo federal estão em curso. Uma

delas, que é silenciosa por estar em fase de implementação, de construção, é

representada pelas unidades dos centros federais de educação tecnológica: os
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Cefets, agora conhecidos como Ifets. E, em nossa região, temos duas dessas obras a

pleno vapor: uma unidade em Paracatu e outra em Arinos, levando às bacias

mineiras do Rio São Francisco, Bacia do Rio Paracatu e Bacia do Rio Urucuia, a

oferta do ensino técnico profissionalizante, fundamental para dar sustentação efetiva,

criar mão-de-obra qualificada e dinamizar a vocação econômica dessas duas regiões.

Agradecemos a oportunidade, Sr. Presidente. Esperamos ter, como vem sendo aqui

anunciado, a mesma ação incisiva, forte, por parte do governo do Estado nessa

direção. Muito Obrigado.

O Deputado Hely Tarqüínio - Manifesto também a minha satisfação e minha alegria

ao tomar conhecimento, por meio da televisão, da alta hospitalar do nosso grande

Vice-Presidente, o mineiro José Alencar, que tem no seu currículo uma vida de

empresário e de político dedicada a Minas Gerais e ao Brasil. Parabenizamos José

Alencar por todo o seu trabalho, pelo seu otimismo, pela sua persistência,

sobrevivendo com alegria, o que é bom para todos nós e para sua família, dando-nos

uma lição de otimismo, fazendo-nos acreditar na medicina, que tem prolongado a sua

vida no Hospital Sírio-Libanês. Devemos nos lembrar dos médicos e da equipe que o

assistiu, desejando ao Vice-Presidente uma vida longa, sob os influxos das bênçãos

de Deus, para o nosso bem e o de todo o Brasil. Mas ele está resignado. Em

qualquer momento que Deus o chamar, com certeza estará preparado. Mas para a

nossa alegria, acho que ainda terá vida longa. Em segundo lugar, quero pedir

permissão ao Deputado Carlin Moura para discordar da sua posição com relação à

Mesa, com relação ao Governador. Essa reunião foi uma providência imediata para

mostrar como Minas Gerais ficará diante dessa situação de depressão financeira e

econômica que estamos vivendo. O mundo é cíclico, mesmo do ponto de vista

econômico. Em 1929, 1930, Roosevelt deu um exemplo para o mundo. Como disse

Barack Obama, que é também um democrata, todos os países do mundo estão

alinhados nessa espiral neoliberal em que a falta de lastro acabou causando esse

desastre da quebradeira geral. Aliás, os Estados Unidos devem ser o pai disso,

porque é a maior economia do mundo, mesmo que os outros países não estejam

distantes dessa realidade, inclusive a própria Rússia. Porém, os países

subdesenvolvidos sofrem mais. Queremos entender que o Presidente Lula tem o
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mesmo pensamento do Governador Aécio Neves. Não há diferença. Essa crise traz

repercussões em todos os Poderes. Já houve, por parte do governo, a não-promessa

de verbas suplementares, porque não temos lastro nem arrecadação. A previsão é

que a arrecadação caia no mundo inteiro. Então, como a Assembleia manterá

determinados caprichos? Caprichos não, porque são direitos do cidadão. Como o

Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, não se encontra presente, mas V. Exa.

se encontra, quero dizer que tivemos uma reunião com os Líderes e que ficou bem-

caracterizada a prudência da Mesa, por meio do Presidente, que, no primeiro

momento, não fará nenhum corte. Mas há um custeio inevitável que tem de ser

priorizado. No primeiro momento, não haverá corte de investimento, mas um alerta. E

os investimentos estão acontecendo em Minas Gerais - no governo federal também

não é diferente -, haja vista as estatísticas de todos os indicadores sociais. Não

podemos ter posição ideológica no momento em que a crise é de todos. Discordo do

Deputado Carlin Moura, porque esse Fórum da Educação não será realizado como foi

previsto, ou seja, no interior, em todos os lugares. Aliás, está até havendo disputa

entre oito cidades. Outros Deputados, inclusive eu, solicitaram a realização do fórum

na própria terra, mas isso não será possível. Não há problema: faremos a reunião e

traremos o povo para dentro da Assembleia, centralizando-se, assim, esse fórum

decenal da educação, que é tão importante para que todos tomem consciência de

que a educação e a saúde têm de ser sempre discutidas e acompanhadas. O fórum

vai acontecer. O que não pode faltar - como já aconteceu quando precisávamos fazer

audiência pública no interior - é o custeio. Antes de mais nada, precisamos manter

esse custeio e os investimentos para que o povo possa vir a este Parlamento, que é a

sua casa, apesar de não interferir nos trabalhos. Portanto, acho que essa crítica não

veio em boa hora. Nesse momento de crise, temos de ser prudentes para estabelecer

uma verdadeira comunhão e resistir a esse vendaval. Quanto à fala do Deputado

Almir Paraca, quero propor imediatamente requerimento para ser votado na

Comissão de Minas e Energia, a fim de convidar as pessoas de direito envolvidas

com o Luz Para Todos. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência, verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
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continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a 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 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/2/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Hely Tarqüínio

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

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:

Requerimento do Deputado Padre João; aprovação - Discussão, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 2.556/2008; aprovação na forma do Substitutivo nº 2;

prejudicialidade do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.723/2007; discurso do Deputado Padre João; apresentação das Emendas nºs 1 a 5;

encerramento da discussão; encaminhamento das emendas com o projeto à

Comissão de Assuntos Municipais - Questões de ordem - Registro de presença -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende

- André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen

Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Cecília

Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito Alves - Dimas

Fabiano - Doutor Rinaldo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim

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

Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça -

Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Pinduca Ferreira -

Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy
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Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h9min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

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

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos

de Lei nºs 2.177 e 2.298/2008, apreciados na extraordinária realizada ontem, à noite,

os Projetos de Lei nºs 1.874/2007 e 2.578/2008, que receberam substitutivos e

emendas na referida reunião e foram devolvidos, respectivamente, às Comissões do

Trabalho e de Administração Pública, para parecer, e o Projeto de Lei nº 972/2007

que, na mesma reunião, teve sua discussão adiada por cinco dias. Fez retirar, ainda,

os Projetos de Lei nºs 1.560/2007, apreciado na extraordinária realizada hoje, pela

manhã, e 1.175/2007, que, na mesma reunião, recebeu emenda e foi devolvido à

Comissão de Direitos Humanos, para parecer.

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 2.556/2008 seja

apreciado em primeiro lugar. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.556/2008, da Deputada Gláucia

Brandão, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedos adaptados

para crianças portadoras de deficiência nos locais que especifica. A Comissão de

Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que

apresenta. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na

forma do Substitutivo nº 2, da Comissão do Trabalho, e pela rejeição do Substitutivo

nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 2. As Deputadas e os

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

Com a aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1. Está,

portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.556/2008 na forma do

Substitutivo nº 2. À Comissão do Trabalho.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 1.723/2007, do Deputado Wander Borges, que estabelece a Política Estadual

Habitacional de Interesse Social. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A

Comissão de Assuntos Municipais opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Assuntos

Municipais, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em

discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, nobres colegas Deputados e Deputadas,

tenho também a alegria de cumprimentar o nobre Prefeito de Conselheiro Lafaiete,

José Mílton, que foi nosso colega nesta Casa, desejando-lhe um excelente governo.

É importante destacar, Sr. Presidente, que Conselheiro Lafaiete é o Município-pólo do

Alto Paraopeba. E, na verdade, o primeiro consórcio do Brasil de desenvolvimento

regional foi na região de Conselheiro Lafaiete, Ouro Branco, Jeceaba e São Brás.

Testemunhamos o bom entendimento entre os Prefeitos do PT: Prefeito Anderson, de

Congonhas; Prefeito Pe. Rogério, de Ouro Branco; Prefeito Júlio, de Jeceaba;
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Prefeito Luiz Carlos, de São Brás do Suaçuí, sempre mantendo esse projeto regional.

Agora ocorreu a entrada do Prefeito José Milton, de Conselheiro Lafaiete. Desejo-lhe

sucesso, José Milton. Faça um bom governo e conte conosco. Com certeza, os

outros Deputados somarão esforços, e poderemos aprimorar uma série de serviços,

incluindo o Corpo de Bombeiros, pois estamos discutindo o assunto há mais de dois

anos. É muito importante para Conselheiro Lafaiete e para a região ter ali o Corpo de

Bombeiros. Conte conosco. Quero também cumprimentar o Deputado Wander

Borges, autor do Projeto de Lei nº 1.723/2007, que estabelece a Política Estadual

Habitacional de Interesse Social. Já debatemos esse tema em várias audiências

públicas. E as próprias audiências públicas, com a participação dos movimentos

sociais de moradia, trouxeram contribuições para o aprimoramento desse projeto.

Infelizmente, deixei para a última hora o substitutivo e pude perceber algumas

lacunas, por essa razão estamos apresentando emendas neste Plenário. A moradia é

um grande sonho do cidadão. A pessoa quer ter sua casa própria. Companheira

Maria Tereza Lara, é muito interessante: quando uma pessoa é premiada ou ganha

um volume de dinheiro, ao ser interrogada sobre o que fará com ele, sempre diz que

vai comprar uma casa para ela ou para a mãe. A casa é sempre um sonho de todos,

mas muitos nem sempre têm renda. Infelizmente muitas pessoas falecem sem

realizar esse sonho. São milhões de pessoas, de famílias, que não conseguem

realizar esse sonho. Então, se não houver sensibilidade e iniciativas, por meio de

programas, nunca garantiremos a dignidade para essas famílias. Por quê? Não vive

em paz quem mora em barracão. Não tem paz quem paga aluguel, cujo valor oscila

muito. As contas de luz e água são muito altas, absorvem grande parte do salário, e a

pessoa ainda tem de pagar o aluguel.

Deputada Rosângela Reis, costumo dizer que uma das maiores injustiças da

sociedade é o aluguel. As pessoas mais pobres pagam por um imóvel que nunca será

delas, justamente pela ausência de programas. Nesse caso, quando há programa de

interesse social, como o projeto de lei que estamos discutindo, conseguimos adotar

essa política em Minas Gerais. O governo tem de facilitar a aquisição de imóvel. O

que a família paga de aluguel pagará de prestação, mas para um imóvel que fará

parte do seu patrimônio. É necessário um planejamento no âmbito do Estado. Cada



____________________________________________________________________________
616

Município tem de ter o seu planejamento, para erradicar essa grande injustiça e dar

condições à família de ter a sua casa própria. Cumprimentamos o colega Deputado

Wander Borges pela iniciativa de uma política habitacional de interesse social em

Minas Gerais. Já existem várias iniciativas nesse sentido. Eu estava presente no

Fórum Social Mundial, e o próprio Presidente Lula anunciou 1 milhão de moradias,

que serão construídas por meio de várias parcerias entre Prefeituras e governo do

Estado com os movimentos sociais. Hoje, quando falamos de movimento social,

ainda reconheço que os movimentos mais organizados, não só em nível de Brasil,

mas até de toda a América, são o MST, o MAB, e depois vem o movimento por

moradias. Estão organizados em todo o País; em vários Municípios de Minas Gerais,

temos os movimentos por moradias. Aliás, contribuíram para o substitutivo desse

projeto. É, assim, um dos parceiros que o Presidente Lula assegurou. O próprio

Presidente, logo depois do Fórum Social, recebeu os movimentos de moradias,

precisamente no dia 4 de fevereiro. Eram a União Nacional por Moradia Popular, a

Confederação Nacional das Associações de Moradores, a Central dos Movimentos

Populares e o Movimento Nacional de Luta por Moradia. A reunião durou cerca de 2

horas e, além do Presidente, contou com a presença do Ministro Luiz Dulci; do

Ministro das Cidades, Márcio Fortes; do Ministro do Planejamento, Paulo Bernardo;

da Secretária de Habitação, Inês Magalhães; da Sra. Alexandra, da Secretaria do

Patrimônio da União; e do Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal. Lá ele

reafirma o total de 1 milhão de casas que havia anunciado em Belém e menciona

apenas os ajustes necessários, reafirmando confiar na parceria com os movimentos

sociais. Faz menção também ao reajuste das taxas de juros e seguros do programa

com o objetivo de facilitar ainda mais para os mais carentes. Quando falamos da

habitação de interesse social, que é a política que está sendo abordada no Projeto nº

1.723/2007, queremos destacar o crédito solidário e a produção social da moradia.

Daí a necessidade de ampliação de recursos. Lula comprometeu-se a viabilizar

aporte de recursos para a continuidade do crédito solidário. Os movimentos

informaram que a paralisação geraria, de fato, um grande desgaste para eles e até

mesmo para os governos. Para o Programa Social de Moradia, estão garantidos 150

milhões para 2009 e igual valor para 2010, embora a demanda dos movimentos
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chegue a 500 milhões para cada ano. Aqui em Minas - está no projeto -, temos uma

demanda muito reprimida. Em sua justificativa, o próprio projeto traz alguns dados,

mas queremos apresentar uma atualização dos mesmos. O déficit nacional de

habitação é de 8 milhões de moradias. O Estado de Minas Gerais está em 2º lugar,

perdendo apenas para o Estado de São Paulo, que tem um déficit acima de 1 milhão

de moradias, das quais a maior parte é nas áreas urbanas, representando

aproximadamente 10% do total nacional. De acordo com dados da Fundação João

Pinheiro, São Paulo acumula em torno de 17% do total do déficit nacional. Nas

audiências públicas realizadas na Comissão de Assuntos Municipais, iniciativa nossa

em parceria com a União Estadual de Moradia Popular - Uemp - com a Caixa

Econômica Federal, com a Cohab, com o Movimento Nacional de Luta pela Moradia e

com a Central de Movimentos Populares, foi questionado o número de unidades

habitacionais produzidas pela Cohab. Foi estimada a construção de 20 mil moradias.

Porém, segundo dados da Cohab, só foram construídas 8 mil moradias no valor

previsto de R$648.167.156,00. Além da observação dos movimentos que avaliam o

sistema como injusto, pois, em contrapartida, os Municípios entram com os terrenos,

infra-estrutura urbana, sem o apoio da Cemig ou da Copasa, os moradores têm de

devolver em até 20 anos o recurso aplicado pela Cohab. Caso contrário, é preciso

voltar às filas da assistência social dos Municípios, que já deram um valor alto na

contrapartida, uma vez que um terreno urbanizado ultrapassa R$5.000,00, sem

contar o valor da infra-estrutura, que, por unidade habitacional de interesse social,

custa aproximadamente R$6.000,00, R$8.000,00. Se se quer, de fato, desenvolver

com responsabilidade, não construindo amontoados sem nenhuma infra-estrutura - o

que a Caixa hoje não aprova mais -, as coisas realmente não são fáceis. Segundo

dados da Cohab, nos seis anos do governo Aécio, o Estado produziu 8 mil unidades.

Pelos recursos previstos no PPAG para 2009, 2010 e 2011, produzirá 6.873, 7.702 e

8.579, respectivamente. Isso comprova que, em apenas três anos, o Estado teria de

produzir cinco vezes mais o que produziu em seis anos. Instrumento da audiência

pública apontou que o Estado precisaria atingir novos métodos de convênio, menos

injustos, mais transparentes e democráticos, ampliando a participação dos

movimentos populares, universalizando o acesso a todos os Municípios de Minas
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Gerais. Cumprimento, pois, o Deputado e Secretário Dilzon Melo pela sensibilidade,

pois programas que eram voltados apenas para grandes cidades agora estão

contemplando Municípios menores, com a construção de moradias. O grande desafio

é como desburocratizar as parcerias com as entidades e com os próprios Municípios,

a fim de garantir agilidade no processo. Mesmo com o recurso já depositado em

conta, muitas vezes ele demora 4, 5, 6, até 10 anos, para ser liberado. Às vezes são

necessárias tantas outras alternativas para não perder o recurso, porque a falta de

parceria é mais ajustada, mais afinada em relação à infra-estrutura, em relação à

própria forma de construção, se sem mutirão ou com parceria do Município.

Outro ponto: que a Política Estadual Habitacional de Interesse Social passasse a

financiar e subsidiar diretamente as políticas habitacionais de interesse social do

Estado. Não é possível que, com o tamanho do déficit de moradia que temos, apenas

a Cohab concentre esforços ou recursos para a sua diminuição. O Presidente Lula

sancionou, em dezembro de 2008, a lei de gratuidade do serviço de engenharia e

arquitetura pública para a população de baixa renda. De acordo com as previsões do

PPAG de Minas para 2009 a 2011, o governo do Estado está na contramão desse

serviço que está sendo disponibilizado pelo governo federal a municípios, que

colocará em prática as exigências do Estatuto da Cidade, a Lei Federal 10.257, de

10/7/2001, e dos planos diretores, agora com os desafios dos planos municipais e

estadual de habitação de interesse social, com recursos para mais de 150 Municípios

mineiros para a elaboração dos planos municipais de habitação, com prazo de

conclusão até dezembro deste ano.

Sr. Presidente, colega Wander Borges, autor do projeto, é com esse objetivo que

estamos apresentando algumas emendas ao art. 8º do projeto que diz que “na

construção de unidade ou de empreendimento habitacional de interesse social urbano

ou rural com recursos do Fundo Estadual de Habitação, utilizar-se-á

preferencialmente a energia solar na implantação de sistemas para aquecimento e

captação de águas fluviais”. Já existe na Cohab uma norma. Temos de forçar a

diversificação da matriz energética. Se, em cada nova construção edificada com

recursos públicos ou parcerias, estiverem obrigatoriamente incluídas as placas de

energia solar, estaremos garantindo a essas famílias uma grande economia, porque
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ainda prevalece o chuveiro como o vilão. Além da economia do aluguel, a pessoa terá

como garantia a economia com energia, porque teria a energia solar gratuita. Nisso, o

Brasil e Minas Gerais têm em abundância.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Agradeço o aparte concedido pelo

Deputado Padre João e o parabenizo por ensejar essa discussão tão importante

sobre o Projeto nº 1.723/2007, do Deputado Wander Borges. Torço para que ele seja

aprovado e dê certo pelo alcance social que representa. Lembro também um projeto

que já votamos, no qual o Estado cria um fundo para a construção de casas para os

servidores da segurança pública, policiais militares e civis. Esse projeto mostrou a

sensibilidade do governo estadual. Em Curvelo, conseguimos, com dois projetos em

três anos, construir praticamente 500 moradias habitacionais. Estamos bem

informados com relação a essa situação, porque o nobre Presidente da Cohab,

Teodoro Lamounier, esteve lá e, no seu pronunciamento, nos garantiu que já

entregou mais de 20 mil casas populares nesses anos em que está à frente daquele

órgão. Quero chamar a atenção, porque V. Exa. acabou de informar que seriam 8 mil

casas, mas não é essa a informação que tenho. Vamos apoiar esse projeto, de

grande interesse. Suas emendas também são bem-vindas, para que possamos

melhorá-lo ainda mais. Recentemente, na minha cidade, ouvi o próprio Presidente da

Cohab, quando entregamos o segundo conjunto, de 263 casas, nessa administração

do Governador Aécio Neves, anunciar que já entregou mais de 20 mil habitações,

situação também confirmada pelo Secretário Dilzon Melo. Então, é preciso corrigir.

Caso não tenha chegado ao senhor, essa é a informação correta. Era o que eu tinha

a dizer. Parabenizo-o por sua discussão.

O Deputado Padre João* - Obrigado, Deputado Doutor Viana. O valor foi discutido

em audiência pública. Parece-me que havia alguém da Cohab. O valor para as 8 mil

unidades era esse. Pode ser que tenha havido uma adequação. A audiência foi

realizada antes da conclusão de 2008, com o valor de R$648.167.756,00, que está na

justificativa do projeto. Pode ter havido alguma adequação posteriormente. Agradeço

a V. Exa. A verdade é que não existe política estadual sem o fundo. É importante

também que o próprio fundo tenha um conselho com reuniões periódicas para

aprimorar essa política. Então, é indispensável haver participação popular. Quanto
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maior o nível de participação popular, independentemente da política pública adotada,

maiores serão os acertos. Controle social não significa fiscalização, é a forma de as

pessoas trazerem mais sugestões e de os programas serem aprimorados. Não há

perda. Muitos gestores têm grande dificuldade em abrir para os conselhos e manter

um diálogo direto com os movimentos sociais. Quando isso acontece, às vezes as

coisas ficam mais presas e, como é um pequeno grupo, a possibilidade de corrupção

é bem maior. É diferente quando todo o programa é acompanhado pelos mais

diversos segmentos sociais possíveis. Pela própria condução do processo, a política

torna-se transparente. Quando se fala em transparência nas políticas, é possível que

a condução dos programas seja transparente com a participação popular. Dessa

forma, a garantia de acerto e de execução de um programa agradando a todos é bem

maior. Justamente por isso, às vezes o Presidente Lula incomoda muita gente. É

preciso haver um conselho em cada política. Os movimentos participam do conselho

nacional, que sempre recebe os movimentos sociais, o que vai garantindo mais

acerto a cada ano. É importante também, companheira Maria Tereza Lara, a

dinâmica dos programas do governo federal. Nunca foi reeditado o plano safra como

o ano anterior. Sempre há um aprimoramento. Assim também deve ocorrer com a

moradia. O dia em que ficarmos estagnados já estaremos mortos, e morto apodrece.

Então, o que nos dá vida e entusiasmo é buscarmos o aperfeiçoamento dos

programas e das políticas públicas. Nessa dinâmica nos assemelhamos, cada vez

mais, ao Criador.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Deputado Padre João, pedi-lhe um

aparte para cumprimentá-lo pelo pronunciamento e, mais ainda, por seu trabalho. V.

Exa. sempre ouviu os movimentos sociais e apoiou as organizações dos movimentos

populares.

Como V. Exa. já disse, o Lula realmente tem promovido uma mudança radical neste

país com a participação popular, haja vista o recebimento dos Prefeitos em Brasília.

Desde quando os Prefeitos se organizavam para falar com o Presidente? Em outros

tempos foram recebidos até com cães. Recentemente os hansenianos estiveram lá e

foram recebidos por Lula, tiraram fotos e conquistaram direitos. Assim é com todos os

segmentos. Vimos, por exemplo, o caso das conferências. Neste ano teremos a
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primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, bem como as municipais e a

estadual. A cidade de Betim, na sexta feira próxima, dia 20 de fevereiro, já

estabelecerá a comissão organizadora da conferência municipal de segurança

pública. Então, esse é o caminho. Não é necessário inventar a roda, mas, sim,

valorizar a sabedoria popular. Na igreja chamamos essa valorização de catequese da

realidade. É preciso conhecê-la, diagnosticá-la, ver, julgar e agir. Se assim o

fizermos, conseguiremos resultados. É por esse motivo que há aceitação expressiva

do governo Lula pela população, pois ele não age somente com sua própria cabeça,

mas ouve os segmentos e acolhe as organizações populares. Assim, cumprimento-o

pelo discurso, bem como o Deputado Wander Borges pela apresentação do projeto,

que dará oportunidade para que o povo de Minas Gerais tenha o direito sagrado à

moradia. Todos os que acreditam nesse projeto têm de unificar esforços, pois é

realmente uma proposta que consegue construir cidadania e contribuir para um País

muito mais feliz para se viver. É por esse motivo que o Brasil está cada vez mais

fortalecido no cenário internacional. Há verdadeiramente uma participação efetiva,

permanente e crescente do povo brasileiro. Muito obrigada.

O Deputado Padre João - Obrigado, Deputada Maria Tereza Lara.

É com sensibilidade e com iniciativas que garantiremos dignidade para o nosso

povo, sobretudo para os mais pobres. A moradia é, de fato, o grande sonho da

população. Como políticos, somos responsáveis por essa realização. Temos de

contribuir com esse processo. Sr. Presidente, encerro a discussão, tendo em vista

que poderemos discutir esse projeto na Comissão. Deputado Wander Borges, com

todo carinho, as emendas são para tentar contribuir. Estamos abertos à discussão

para garantirmos o aprimoramento do próprio projeto e, conseqüentemente, da

política habitacional. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 1.723/2007

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 8º a seguinte redação:

“Art. 8º - Na construção de unidade ou empreendimento habitacional de interesse
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social, urbano ou rural, com recursos do Fundo Estadual de Habitação, utilizar-se-á,

preferencialmente, a energia solar na implantação de sistema para aquecimento e

captação de águas pluviais.”.

Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 2009.

Padre João

Justificação: Nos dias atuais, devemos privilegiar as formas de energia sustentáveis

e não poluidoras. Por isso, prevemos o uso desse tipo de energia no abastecimento

de água nas unidades habitacionais de interesse social produzidas no Estado.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao inciso III do § 2º do art. 5º a seguinte redação:

“Art. 5º - (...)

§ 2º - (...)

III - convênio, assistência técnica e parceria com associações e cooperativas

autogestionárias para a produção social de moradia.”.

Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 2009.

Padre João

Justificação: Existem outros instrumentos, além da parceria, que podem ser

utilizados para a execução da política estadual de habitação de interesse social. Por

isso, propomos a inclusão dos convênios e da assistência técnica, que já são

utilizados em vários Municípios de Minas Gerais, mostrando-se eficientes na

implementação de empreendimentos de habitação de interesse social, como

acontece no Programa Crédito Solidário, do governo federal, que já produziu milhares

de unidades em nosso Estado.

EMENDA Nº 3

Dê-se à ementa do projeto a seguinte redação, modificando-se a nomenclatura em

todos os artigos:

“Estabelece diretrizes para a formulação da Política Estadual Habitacional de

Interesse Social – Pehis.”.

Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 2009.

Padre João

Justificação: Propomos a alteração da sigla da Política Estadual de Habitação de
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Interesse Social de PEH para Pehis, a fim de que esteja em consonância com o

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS - e o Fundo Nacional de

Habitação de Interesse Social - FNHIS -, bem como com o Plano Nacional de

Habitação de Interesse Social – PNHIS.

EMENDA Nº 4

Dê-se ao art. 7º a seguinte redação:

“Art. 7º - Os planos, programas e ações relativos à política de que trata esta lei

submeter-se-ão a avaliação e monitoramento periódicos, principalmente por parte do

Conselho de Desenvolvimento Regional e Políticas Urbanas - Conedru -, objetivando

seu constante aperfeiçoamento.”.

Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 2009.

Padre João

Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Regional e Políticas Urbanas –

Conedru – é um conselho paritário, criado à imagem do Conselho Nacional das

Cidades, com o objetivo de propiciar a participação da a sociedade civil na execução

das políticas habitacionais de interesse social. Como é papel dos conselhos fiscalizar

e contribuir para a construção e execução de políticas públicas, propomos a inclusão

da avaliação do Conedru para fortalecer a futura legislação.

EMENDA Nº 5

Dê-se ao “caput” do art. 9º a seguinte redação e inclua-se no mesmo artigo o

seguinte § 3º:

“Art. 9º - Os empreendimentos verticais de habitação de interesse social localizados

nos andares térreos de edifício residencial plurifamiliar construído pelo Estado por

meio de programa habitacional serão, preferencialmente, destinados a pessoas

idosas ou pessoa com deficiência que lhes dificulte a locomoção, desde que estejam

regularmente inscritas e preencham as demais condições estabelecidas no programa.

(...)

§ 3º - Os empreendimentos de habitação de interesse social destinarão um

percentual mínimo de 5% do número de unidades à pessoa idosa ou com

deficiência.”.

Sala das Reuniões, 18 de fevereiro de 2009.
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Padre João

Justificação: Propomos as modificações nas nomenclaturas para que estejam

adequadas à legislação federal que trata do assunto, como no caso em que foi

utilizada a expressão “pessoa portadora de deficiência”, que já caiu em desuso, de

acordo com a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência,

que adquiriu “status” constitucional com a aprovação da Mensagem 711/2007, da

Câmara dos Deputados, nos termos da Emenda à Constituição nº 45 e do § 3º do art.

5º da Constituição.

Quanto à inclusão do § 3º no art. 9º, justifica-se por ser medida já adotada em todos

os programas de habitação de interesse social do Sistema Nacional de Habitação de

Interesse Social (Lei Federal nº 11.228, de 2005).

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto cinco emendas do

Deputado Padre João, que receberam os nºs 1 a 5, e que, nos termos do § 2º do art.

188 do Regimento Interno, encaminha as emendas com o projeto à Comissão de

Assuntos Municipais, para parecer.

Questões de Ordem

O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente, Deputado Hely Tarqüínio. Quero

apenas reconhecer a importância da decisão da Secretaria de Defesa Social do

Estado de Minas Gerais, especialmente do Corpo de Bombeiros, que armou um

esquema para a segurança no carnaval. Agora teremos viaturas do Corpo de

Bombeiros para resgate, salvamento e prevenção a incêndios, nas nossas principais

estradas, tanto federais quanto estaduais, de 50km em 50km. Vejo que é um avanço

importante do governo do Estado de Minas Gerais, apesar de muitas das nossas

estradas serem federais. Na BR-381 Norte, de Belo Horizonte a Monlevade, de 50km

em 50km, viaturas do Corpo de Bombeiros farão um percurso de 25km para

atenderem, quase imediatamente, ocorrências de acidentes na estrada.

Queremos elogiar o governo de Minas Gerais, a preocupação com a vida das

pessoas que trafegam por nossas estradas. Isso ocorrerá na BR-040, na BR-381

Norte, na BR-381 Sul, em direção a São Paulo, na MG-050, em direção a Formiga, a

Escarpas do Lago, Furnas, na BR-116, que é muito importante. Parabenizo a
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Secretaria de Defesa Social e o Corpo de Bombeiros por essa iniciativa, que preserva

a vida das pessoas que trafegam por nossas estradas. Lamentavelmente, não existe

previsão de obras de segurança para as nossas estradas, mas essa medida do

governo do Estado é de grande importância. Ressalto a iniciativa do Cel. Gilvan,

Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, que irá colocar todos os homens dessa

instituição em nossas estradas, a fim de realizar resgates, salvamentos. A presença

dessas unidades do Corpo de Bombeiros nas estradas fará com que motoristas não

cometam irregularidades, como o excesso de velocidade. A nossa manifestação é de

apoio ao governo do Estado. Na véspera desse grande feriado, esperamos que não

ocorram acidentes e mortes nas estradas. Minas Gerais e o Brasil têm perdido muito

com esses acidentes, que causam tantas vítimas, tantas mortes, além de pessoas

com seqüelas. Trata-se de uma medida importante, que irá garantir a vida de

mineiros e brasileiros que passarão pelas estradas federais e estaduais nesse grande

feriado que teremos pela frente. Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, quero registrar minhas congratulações

aos rotarianos, pelo Dia do Rotariano, a ser festejado em 23 de fevereiro próximo, e

também pelas comemorações dos 86 anos do Rotary Clube Internacional. Sou

membro do Lions Club e conheço o trabalho do Rotary, que se assemelha muito ao

do Lions, ou seja, especialmente de doação, de prestação de serviços comunitários.

Tem um importante papel em todas as cidades nas quais atua, prestando serviços de

grande alcance social aos mais necessitados da comunidade, além de incentivar a

valorização educacional, por meio de programas pró-juventude, nos quais os jovens

estudantes ganham bolsas de estudos, fazem intercâmbio em outro país ou prestam

serviços comunitários. O Rotary Club Internacional conta em todo o mundo com cerca

de 1 milhão de sócios, além de 30 mil clubes distribuídos em mais de 200 países e

regiões geográficas. No Brasil são 38 distritos com mais de 2.300 unidades rotárias,

das quais fazem parte mais de 53 mil rotarianos. No mundo rotário, o Brasil encontra-

se em 3º lugar em número de clubes, e em 5º em número de sócios. O lema

permanente do Rotary define especialmente sua meta: “Dar de si sem pensar em si”.

Portanto, ao abraçá-los, quero também abraçar essa grande causa que move essa

roda de solidariedade, de companheirismo e de trabalho, essa cruzada de dedicação
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ao próximo, construindo uma sociedade mais justa e um futuro melhor para o mundo

e para os nossos filhos. Quero congratular-me com o Rotary Clube Internacional e

parabenizá-lo pelo seu dia, no próximo dia 23. Fica registrada essa questão de

ordem. Muito obrigado.

Registro de Presença

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência, com muita alegria,

registra a presença, em Plenário, do ex-Deputado Estadual José Mílton, Prefeito

Municipal de Conselheiro Lafaiete.

Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a

ordinária de amanhã, dia 19, 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.

* - Sem revisão do orador.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 28 DE FEVEREIRO DE 2009

ATAS

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 26/2/2009

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

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

Correspondência: Mensagens nºs 342 e 343/2009 (solicitando tramitação em regime

de urgência para o Projeto de Lei nº 2.948/2008 e encaminhando o Projeto de Lei nº

3.057/2009, respectivamente), do Governador do Estado - 2ª Fase (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.058 a 3.065/2009 -

Requerimentos nºs 3.356 a 3.380/2009 - Interrupção e reabertura dos trabalhos

ordinários - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Sargento

Rodrigues - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão

- Antônio Júlio - Carlos Gomes - Célio Moreira - Chico Uejo - Délio Malheiros - Djalma

Diniz - Doutor Rinaldo - Eros Biondini - Gláucia Brandão - Ivair Nogueira - João Leite -

Juarez Távora - Leonardo Moreira - Maria Tereza Lara - Ruy Muniz - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi -

Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - 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 Vanderlei Miranda, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 342/2009*

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2009.

Senhor Presidente,

Venho, por meio desta, solicitar a Vossa Excelência seja o Projeto de Lei nº

2.948/2008, que dispõe sobre as medidas a serem adotadas pelo Estado para

Realização dos Jogos Olímpicos de 2016, apreciado em regime de urgência,

consoante permite o art. 69 da Constituição do Estado, considerando-se a

necessidade de implementação do respectivo cronograma, para que todas as

providências preconizadas se efetivem em tempo hábil.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência a manifestação do meu elevado apreço e

distinta consideração.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.”

- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.948/2008.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 343/2009*

Belo Horizonte, 4 de fevereiro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Apraz-me encaminhar a Vossa Excelência para exame e deliberação dessa egrégia

Assembleia Legislativa, o projeto de lei incluso, que autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de Martinho Campos o imóvel que especifica.

O imóvel de que trata o projeto, incorporado ao patrimônio do Estado no ano 1960,

por doação de particular, abrigou por um bom tempo uma escola estadual, hoje

desativada. A sua sede foi demolida, ficando o imóvel totalmente ocioso.

A Administração Municipal de Martinho Campos deseja construir no local a sede de

uma unidade de tratamento de dependentes químicos.

A Secretaria de Estado de Educação manifestou-se favoravelmente à liberação do
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imóvel, uma vez que não tem planos para o seu aproveitamento.

Tratando-se, pois, de doação que atende ao interesse público, venho solicitar dessa

augusta Casa a aprovação do Projeto.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.057/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Martinho Campos o imóvel que

especifica.

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

Campos o imóvel constituído de uma área com 10.000.00m², situado na localidade de

Cervo, na Fazenda das Pedras, no Município de Martinho Campos, registrado sob o

nº 25.768, no Livro 3, fls. 68, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de

Pitangui.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o “caput” destina-se à construção da sede

de uma unidade de tratamento de dependentes químicos.

Art. 2º - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos, a

partir da publicação desta lei, não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo

único do art. 1º.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.058/2009

Declara de utilidade pública a Corporação Musical Santa Cecília, com sede no

Município de Itapecerica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Corporação Musicial Santa Cecília,
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com sede no Município de Itapecerica.

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

Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2009.

Domingos Sávio

Justificação: A Corporação Musical Santa Cecília, com sede no Município de

Itapecerica, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem como finalidade precípua

difundir e desenvolver o gosto pela arte de Euterpe. 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 3.059/2009

Declara de utilidade pública a Ação Social da Catedral Basílica de Mariana, com

sede no Município de Mariana.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Ação Social da Catedral Basílica de

Mariana, com sede no Município de Mariana.

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

Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2009.

Padre João

Justificação: Associação beneficente, educacional e cultural sem fins lucrativos,

fundada em 20/12/70, tem por objetivos apoiar obras de assistência social e amparo à

infância e à maternidade e dispensário médico-dentário, escola doméstica, com

cursos teóricos e práticos de corte e costura, bordados, enfermagem do lar e

decoração do lar, e cursos de alfabetização e supletivos. Além disso, visa a auxiliar

obras educacionais de amparo a adolescentes carentes.

O processo objetivando a utilidade pública, encontra-se legalmente amparado,
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estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/1998.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares para a aprovação

deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.060/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Patrocínio o terreno que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

terreno com área de 12.267,51m2 (doze mil duzentos e sessenta e sete vírgula

cinqüenta e um metros quadrados), e respectivas benfeitorias, localizado na Rua

Teodoro Gonçalves, 1.348, situado no Bairro São Cristóvão, nesse Município,

registrado sob o nº 8.993, às fls. 159 e 160 do Livro 139, no Cartório de 1º Oficio da

Comarca de Patrocínio.

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

exclusivamente ao uso do 46º Batalhão da Polícia Militar.

Art. 2º - O terreno de que trata esta lei reverterá ao Estado para construção de

escola se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2009.

Deiró Marra

Justificação: O terreno objeto desta proposição pertence à Ceasa-MG e ocupa todo

o quarteirão e contém a parte administrativa do 46º BPM e o quartel da 87ª Cia. PM.

A doação desse terreno, que hoje não tem utilidade para a Ceasa-MG, constitui

medida de relevante interesse público, pois poderá dar prosseguimento aos

interesses do 46º BPM para cumprir as finalidades e assim promover o

desenvolvimento da segurança pública.

Em face do exposto, esperamos a anuência dos nobres colegas à aprovação deste
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projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 3.061/2009

Declara de utilidade pública a União Espírita Cristã Hilton Gonçalves Dias, com

sede no Município de Patrocínio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a União Espírita Cristã Hilton Gonçalves

Dias, com sede no Município de Patrocínio.

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

Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2009.

Deiró Marra

Justificação: A União Espírita Cristã Hilton Gonçalves Dias, com sede no Município

de Patrocínio, é uma entidade sem fins lucrativos, constituída nos termos do art. 53

do Código Civil, com prazo indeterminado de duração.

Com a finalidade de divulgar a Doutrina Espírita, por meio dos ensinamentos

doutrinários falados e escritos, a União Espírita Cristã Hilton Gonçalves Dias é

responsável também pela prática da assistência social, tendo em vista amparar

principalmente os jovens na faixa etária de 12 a 17 anos.

Entre outras atividades, a Associação ajuda no desenvolvimento das atividades

sociais, que são profissionalizantes e sem fins lucrativos, contribuindo assim para a

erradicação da ociosidade e do vício, notadamente o uso de tóxico e entorpecentes.

Constituída em 29/12/2000, é notório o sucesso do grupo na promoção de ações de

habitação e reabilitação da pessoa portadora de deficiência e na integração do

indivíduo no mercado de trabalho.

A documentação apresentada encontra-se de acordo com o que estabelece a Lei nº

12.972, de 27/7/98, com vistas a sua declaração de utilidade pública. Assim, peço o

costumeiro apoio dos nobres colegas 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.
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PROJETO DE LEI Nº 3.062/2009

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Irmã Maximiliana, com sede

no Município de Patrocínio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Irmã

Maximiliana, com sede no Município de Patrocínio.

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

Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2009.

Deiró Marra

Justificação: A Associação Beneficente Irmã Maximiliana - Abim -, fundada

oficialmente em 25/9/87, é uma associação jurídica de direito privado, sem fins

lucrativos e com duração por tempo indeterminado.

A Associação, de caráter beneficente, assistencial, educativo e cultural, tem por

finalidade promover o desenvolvimento social, a ética, a cidadania, os direitos

humanos, a democracia e outros valores universais.

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.063/2009

Declara de utilidade pública o Lions Clube de Patrocínio, com sede no Município de

Patrocínio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lions Clube de Patrocínio, com sede

no Município de Patrocínio.

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

Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2009.

Deiró Marra

Justificação: O Lions Clube de Patrocínio, com sede no Município de Patrocínio,

está em pleno e regular funcionamento há mais de 32 anos, cumprindo as suas
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finalidades estatuárias e sociais no que concerne às atividades assistenciais

beneficentes e filantrópicas. Sua diretoria é constituída de pessoas idôneas e que não

recebem remuneração para exercer os cargos.

O Lions Clube está em funcionamento desde 22/6/95. São objetivos da entidade:

criar e fomentar um espírito de compreensão entre as pessoas da terra, incentivar os

princípios do bom governo e da boa cidadania, interessar-se ativamente pelo bem-

estar cívico, cultural, social e moral da comunidade, unir os clubes e associados pelos

laços de amizade, companheirismo e compreensão mútua, promover um fórum para

a livre discussão de todos os assuntos de interesse público, e incentivar as pessoas

bem intencionadas a servir a suas comunidades sem benefício financeiro, estimular a

eficiência e promover elevados padrões éticos no comércio, na indústria, nas

profissões, nos serviços públicos e nos empreendimentos particulares.

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.064/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Missionários do Oriente, com sede

no Município de Patrocínio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Oriente, com sede no Município de Patrocínio.

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

Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2009.

Deiró Marra

Justificação: A Associação dos Missionários do Oriente - AMO -, fundada e

constituída em 20/9/93, com sede no Município de Patrocínio, é uma associação

constituída nos termos do art. 53 do Código Civil, sem fins lucrativos, por tempo

indeterminado.

A referida Associação tem por finalidade congregar e assistir os ternos de folias de
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reis do Município de Patrocínio e região, promover festas religiosas, principalmente a

de Santos Reis, dedicar-se a construção de igrejas e grutas, além de angariar fundos

e mantimentos para distribuição aos pobres necessitados, acolher sem ônus para a

Associação ternos de localidades que venham participar das festas religiosas e

promover tudo o que favoreça a concretização de seus fins.

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres colegas 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 3.065/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Amigos e Ex-alunos do Colégio Luís

Gama, com sede no Município de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Amigos e Ex-alunos do

Colégio Luís Gama, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2009.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A Associação de Amigos e Ex-alunos do Colégio Luís Gama é

sociedade civil sem fins lucrativos e de natureza filantrópica que desenvolve

importante trabalho de fins culturais, educacionais, esportivos, sociais e assistenciais.

A sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que

desenvolvem atividades voluntárias.

A referida Associação está em funcionamento há mais de dois anos.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
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Nº 3.356/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Rotary Club de São Gonçalo do Pará pela passagem do Dia

Nacional do Rotariano.

Nº 3.357/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Rotary Club de São Lourenço pela passagem do Dia

Nacional do Rotariano.

Nº 3.358/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Rotary Club de São Tiago pela passagem do Dia Nacional

do Rotariano.

Nº 3.359/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Rotary Club de Pains pela passagem do Dia Nacional do

Rotariano.

Nº 3.360/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Rotary Club de Monte Sião pela passagem do Dia Nacional

do Rotariano.

Nº 3.361/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Rotary Club de Elói Mendes pela passagem do Dia

Nacional do Rotariano.

Nº 3.362/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Rotary Club de Divinópolis pela passagem do Dia Nacional

do Rotariano.

Nº 3.363/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Rotary Club de Cristais pela passagem do Dia Nacional do

Rotariano.

Nº 3.364/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Rotary Club de Cláudio pela passagem do Dia Nacional do

Rotariano.

Nº 3.365/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Rotary Club de Caxambu pela passagem do Dia Nacional

do Rotariano.

Nº 3.366/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto
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de congratulações com o Rotary Club de Carmo do Rio Claro pela passagem do Dia

Nacional do Rotariano.

Nº 3.367/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Rotary Club de Cruzília pela passagem do Dia Nacional do

Rotariano.

Nº 3.368/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Rotary Club de Cambuquira pela passagem do Dia Nacional

do Rotariano.

Nº 3.369/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Rotary Club de Candeias pela passagem do Dia Nacional

do Rotariano.

Nº 3.370/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Rotary Club de Itanhandu pela passagem do Dia Nacional

do Rotariano.

Nº 3.371/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Rotary Club de Três Pontas pela passagem do Dia Nacional

do Rotariano.

Nº 3.372/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Rotary Club de Arcos pela passagem do Dia Nacional do

Rotariano.

Nº 3.373/2009, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Rotary Club de Oliveira pela passagem do Dia Nacional do

Rotariano. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 3.374/2009, do Deputado Wander Borges, em que pleiteia sejam solicitadas ao

Presidente do Tribunal de Justiça providências para a instalação de quatro varas em

Sabará, tendo em vista que foram assegurados à Comarca seis cargos de Juiz. (- À

Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.375/2009, do Deputado Weliton Prado, em que pleiteia sejam solicitadas ao

Presidente da Copasa-MG informações acerca dos contratos que a empresa celebrou

com a Serasa S.A. e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte - CDL-BH -

para a prestação de serviços de inclusão e exclusão de clientes na base de dados do
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Pefin, no SPC e no cadastro de inadimplentes da referida Câmara. (- À Mesa da

Assembléia.)

Nº 3.376/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Felício dos Santos pelos 46 anos de

emancipação desse Município.

Nº 3.377/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Ingaí pelos 46 anos de emancipação desse

Município.

Nº 3.378/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Datas pelos 46 anos de emancipação desse

Município.

Nº 3.379/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Augusto de Lima pelos 46 anos de

emancipação desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.380/2009, do Deputado Fahim Sawan, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Presidente da Associação Nacional dos Produtores de Alho -

Anapa - pelas atividades desenvolvidas por essa entidade. (- À Comissão de Política

Agropecuária.)

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 ao

lançamento da Campanha da Fraternidade 2009, com o tema “Fraternidade e

Segurança Pública” e o lema “A Paz é Fruto da Justiça”.

- A ata desta 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 extraordinária de terça-feira, dia 3 de março, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com
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a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição do dia

3/3/2009.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/2/2009

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Lúcia

Mendonça e os Deputados André Quintão, Carlin Moura, Eros Biondini e João Leite,

membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Fábio

Avelar. Havendo número regimental, a Presidente “ad hoc”, Deputada Maria Lúcia

Mendonça, 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 eleger o Presidente e o Vice-Presidente. A

Presidente determina a distribuição das células de votação e convida o Deputado

Eros Biondini para atuar como escrutinador. Feita a apuração dos votos, são eleitos,

por unanimidade, os Deputados André Quintão e Eros Biondini, para os cargos de

Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, e são empossados em seus

respectivos cargos. São fixados o dia e o horário de funcionamento das reuniões

ordinárias da Comissão para as quintas-feiras, as 14h30min. Cumprida a finalidade

da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2009.

André Quintão, Presidente - Eros Biondini - Carlin Moura.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.913/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação de Transformação Social Luz do Mundo,
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com sede no Município de Uberlândia.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.913/2008 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Transformação Social Luz do Mundo, com sede no Município de Uberlândia. Sua

finalidade principal é apoiar e assistir os segmentos menos favorecidos daquela

comunidade.

Para a consecução de seu propósito, desenvolve atividades voltadas à promoção

da cultura, do esporte e do lazer, além da educação infantil e fundamental, de cursos

de línguas e aulas particulares de informática, sempre fundamentadas em valores

como ética, paz, cidadania, direitos humanos e democracia.

Com a finalidade de combater a pobreza, fomenta o desenvolvimento econômico e

social, o voluntariado e a experimentação de novos modelos socioprodutivos e de

sistemas alternativos de produção, comércio e emprego.

Diante dessas considerações, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.913/2008,

em turno único.

Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2009.

Deiró Marra, relator.
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